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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Для сьогоднішнього етапу здійснення бізнесової діяльності, невід’ємними 

елементами якої є ведення обліку та складання звітності, використання 

комп’ютерної техніки та спеціальних комп’ютерних програм є об’єктивною 

вимогою, не виконуючи яку, підприємство може не лише не досягти 

запланованих результатів, але й зазнати значних втрат, послабити конкурентну 

позицію, а згодом – опинитися перед загрозою банкрутства. 

У сучасних умовах ведення бізнесу спостерігається стійка тенденція як до 

підвищення рівня вимог до засобів автоматизації, так і до зростання кількості та 

розширення функціональних можливостей програмних продуктів, які власне 

забезпечують комп’ютеризацію обліково-аналітичних процедур. Протягом 

останнього десятиріччя на вітчизняному ринку програмного забезпечення 

з’явився цілий ряд спеціальних облікових комп’ютерних програм, які 

розраховані на різні за масштабом та галузевою належністю підприємства, 

обсягом комп’ютеризції їх бізнес-процесів (від окремих ланок до діяльності 

усього підприємства). 

Однією з найбільш перспективних і сучасних українських комп’ютерних 

систем, яка відзначається зручністю, простотою у використанні та 

налаштуванні є система IT-Enterprise, програмні продукти якої дають 

можливість вести усі типи бухгалтерського та податкового обліку, складати 

різні види звітності. 

У системі IT-Enterprise реалізована можливість одночасного 

використання україно-, російсько- та англо-мовного інтерфейсів системи для 

різних користувачів, конфігурування під особливості ведення обліку в компанії, 

конвертації даних з інших бухгалтерських програм, вивантаження звітів в 

М.Е.Док та інші системи подачі звітності. За її допомогою можна вести облік 

по необмеженій кількості юридичних осіб тощо.  

Система IT-Enterprise орієнтована на комплексну автоматизацію 

підприємств, а відкрита архітектура побудови системи забезпечує можливість 

супроводу системи силами відділу автоматизованої системи обліку 

підприємства. 

При широкому виборі комп’ютерних облікових програм, які представлені 

на ринку, керівництву підприємства необхідно зробити правильний та 

виважений вибір, враховуючи специфіку діяльності підприємства, обсяги його 

обліково-аналітичної роботи, запити користувачів та можливості програмного 

забезпечення. При цьому необхідно чітко знати усі переваги та недоліки 

використання комп’ютерної програми. Саме на визначення особливостей 

роботи і функціональних можливостей таких програм як ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія, MASTER:Бухгалтерія) спрямований даний навчально-методичний 

посібник.  

 

 

http://masterbuh.com/?utm_source=20170912_dtkt&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_fix
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1. Загальна характеристика, цілі та методологія впровадження 

системи ІТ-Enterprise 

 

IT-Enterprise – це сучасна система управління підприємством, 

потужний інструмент для реінжинірингу та оптимізації бізнес-процесів. Це 

єдина вітчизняна система, орієнтована на комплексну автоматизацію 

підприємств або групи підприємств. 

Система IT-Enterprise охоплює всі сторони виробничої, фінансової і 

господарської діяльності підприємства і складається з безлічі модулів, кожен з 

яких автоматизує певні завдання. 

Умовно всі модулі системи IT-Enterprise групуються в наступні 

контури управління (рис. 1): 

1. Управління виробництвом і технічною підготовкою виробництва. 

2. Управління проектами. 

3. Управління основними виробничими фондами. 

4. Управління бізнес-процесами і документообігом. 

5. Логістика. 

6. Бюджетування і контролінг. 

7. Управління персоналом. 

8. Аналіз і оптимізація діяльності. 

9. Бухгалтерський і податковий облік. 

10. Адміністрування системи. 

11. Інструментальні засоби розвитку системи. 

Основними перевагами даної комп’ютерної системи для сучасного 

підприємства є: 

1. Зручність, проста у використанні та налаштуванні. 

2. Орієнтованість на комплексну автоматизацію промислових 

підприємств. 

3. Завершеність комплексних проектів впровадження на промислових 

підприємствах машинобудування, приладобудування, суднобудування,  
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Рис. 1. Контури управління системи IT-Enterprise  
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металургії, хімічної, харчової, кабельної та гірничодобувної промисловості. 

4. Впровадження контурів управління виробництвом, логістики, 

контролінгу, бюджетування т.д.; 

5. Наявність відпрацьованих на практиці галузевих конфігурацій системи 

і штату досвідчених консультантів з впровадження дозволяє знизити вартість 

проектів автоматизації і скоротити терміни проектів; 

6. Безпосередність роботи з розробником системи, що дозволяє 

оперативно врахувати специфічні особливості підприємства, виконувати 

розробку індивідуальних модулів під замовлення; 

7. Відкритість архітектури побудови системи IT-Enterprise, що забезпечує 

можливість супроводу системи силами відділу АСУ підприємства. 

Основними цілями впровадження системи IT-Enterprise на 

підприємствах є: 

1. Оптимізація діяльності підприємства і реінжиніринг бізнес-процесів 

підприємства з метою вирішення завдань спрямованих на досягнення 

стратегічних бізнес-цілей підприємства. 

2. Підвищення пропускної здатності виробництва, підвищення рівня 

обслуговування клієнтів, скорочення витрат виробництва, ефективне 

управління ресурсами підприємства за рахунок впровадження сучасних 

стандартів управління виробництвом MRPII, MES, APS. 

3. Оперативний контроль фінансового стану підприємства, створення 

умов для зростання доходів і керованого скорочення витрат виробництва, 

оперативне управління собівартістю продукції. 

4. Формалізація і контроль всіх бізнес-процесів підприємства, підвищення 

координації та оперативності діяльності служб і підрозділів підприємства. 

5. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства 

за рахунок автоматизації таких завдань: 

- надання керівництву підприємства і користувачам системи можливості 

отримання повної і достовірної інформації про стан виробничого процесу і 

фінансової діяльності підприємства для проведення поглибленого аналізу і  
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оцінки діяльності підприємства і прийняття рішень; 

- підвищення якості та мотивації праці персоналу підприємства за 

рахунок автоматизації задач. 

Досягнення зазначених цілей виконується за рахунок: 

1) інформаційної підтримки функціонування формалізованих і 

оптимізованих бізнес-процесів підприємства; 

2) забезпечення комплексного планування та обліку в усіх сферах 

діяльності підприємства в рамках єдиної інформаційної бази; 

3) впровадження сучасних стандартів і концепцій управління ресурсами 

підприємства (ERP, MRPII, MES, APS, SCM, CRM, EAM), планування 

виробництва, фінансового планування і бюджетування; 

4) створення єдиного інформаційного простору підприємства і холдингу; 

5) прогнозування і моделювання діяльності; 

6) підвищення оперативності збору, передачі та обробки інформації; 

7) підвищення продуктивності праці персоналу в результаті звільнення 

його від трудомістких ручних робіт; 

8) підвищення достовірності інформації; 

9) підвищення якості розрахунку фінансових показників і характеристик 

результатів діяльності підприємства; 

10) підвищення наочності, зручності використання і інформативності 

одержуваних даних; 

11) отримання доступу керівного персоналу підприємства до всіх 

інформаційних ресурсів системи; 

12) автоматизації інформаційного пошуку, отримання інформації 

безпосередньо на робочих місцях кінцевих користувачів. 

Розгорнута компонентна архітектура системи IT-Enterprise має такі 

переваги: 

1. Можливість поетапного впровадження системи і швидке отримання 

віддачі від інвестицій. 

2. Можливість для підприємства закупити тільки необхідні йому модулі і  



 10 

не платити за надмірну функціональність. 

3. Можливість нарощування функціональності системи в подальшому по 

мірі зміни потреб підприємства. 

Методологія впровадження та супроводу ITIL системи IT-Enterprise 

заснована на багаторічному досвіді автоматизації управління на промислових 

підприємствах і базується на стандартах системи менеджменту якості ISO 9001: 

2008. Система менеджменту якості НВП «Інформаційні технології» з 

впровадження та супроводу програмних продуктів сертифікована на 

відповідність міжнародному стандарту якості ISO 9001: 2008 сертифікаційними 

товариствами «Bureau Veritas Quality International» (сертифікати від BVQI-

UKAS – Великобританія), BVQI-TGA Німеччина, BVQI-RAB – США, 

УкрСЕПРО, Держстандартом Росії. 

Методологія ведення проекту затверджується в документі «Статут 

проекту» при укладанні договору на постачання та впровадження системи. 

Проект впровадження розбивається на кілька черг за часом і на кілька 

підпроектів за функціональною ознакою.  

На кожній черзі виконується впровадження декількох модулів системи 

IT-Enterprise, які формують закінчений контур управління і обліку. Кожна 

чергу розглядається як окремий проект впровадження.  

Для виконання проекту впровадження системи Замовником і Виконавцем 

створюється організаційна структура проекту (рис. 2).  

Функціональна структура проекту складається з цільових робочих груп з 

окремих напрямків проекту (підпроектах). 

Впровадження кожної черги системи IT-Enterprise складається з 

наступних етапів: 

1. Попередній етап. 

2. Поставка і установка системи. 

3. Навчання команди проекту. 

4. Моделювання бізнес-процесів. 

5. Конфігурація і прогін контрольного прикладу. 
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Команда проекту Замовника 

6. Введення в експлуатацію. 

7. Консультаційна підтримка Замовника. 

8. Удосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм побудови взаємозв’язків команди проекту 

 

 

2. Функціональна структура, системна архітектура і технічна політика 

системи ІТ-Enterprise 

 

Функціональна структура системи ІТ-Enterprise подана на у табл. 1. 

Відповідно до табл. 1 бачимо, що єдина система IT-Enterprise працює на 

підприємствах різної галузевої приналежності і в різному законодавчому полі. 

Відмінності лише в налаштуванні параметрів, налаштування алгоритмів і 

методик, комплектах форм документів, галузевих конфігуратор і переліку 

модулів у постачанні. 

Команда проекту 

Виконавця 

 

Виконавець 

Керівник проекту 

Член команди 

проекту 

Замовник 

Керуючий комітет 

Голова керуючого комітету 

Керівник 

проекту 
Члени керуючого комітету 

(директори по напрямках. 

Начальники основних 

підрозділів) 

 

Служба підтримки 

(центр компетенцій) 

Ключові 

користувачі 

Кінцеві користувачі 
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Таблиця 1 

Функціональна структура системи ІТ-Enterprise 

Управління 

виробництвом 

Управління бізнес-

процесами і 

документообігом 

Аналіз діяльності Управління персоналом  

Планування – базовий 

інструментарій 

Конструктор бізнес-

процесів і потоків 

документів 

Інформаційна система 

керівника (КРІ, BSC) 

Управління кадрами  

Штатний розпис 

Управління виробництвом і 

завантаженням 

потужностей – MRPII 

Управління 

документообігом 

матеріальних і фінансових 

потоків  

OLAP бізнес-аналітика Табельний облік 

Фінансовий аналіз Розрахунок заробітної 

плати  

Прогнозування  Відрядна оплата праці 

Оперативне календарне 

оптимізаційне управління 

виробництвом з 

врахуванням обмежень 

(APS/MES) 

Управління діловодством  Оптимізація Планування фонду оплати 

праці 

Логістика Бюджетування і 

контролінг  

Управління компетенціями  

Управління закупками, 

постачанням і плануванням 

матеріалів  

Калькулювання планової 

собівартості  

Анкетування 

Управління кадровим 

резервом 

Управління ремонтним 

виробництвом  

Управління контрактно-

договірною діяльністю  

Калькулювання фактичної 

собівартості 

Управління навчанням  

Управління проектним 

виробництвом 

Управління збутом Процесно-орієнтоване 

управління затратами (ABC 

cost) 

Управління охороною 

праці 

Облік матеріальних 

ресурсів у виробництві  

Управління 

взаємозв’язками з 

клієнтами (CRM) і 

постачальниками (SRM) 

Фінансове планування і 

бюджетування  
Адміністрування 

Зв'язок із системами 

Клієнт-Банк 

Управління доступом і 

безпекою  

Оптимальне планування 

рецептурного виробництва  

Управління ланцюгами 

поставок (SCM) 
Бухгалтерський облік Адміністрування і аудит 

інформаційною базою 

Управління якістю Управління цінами Фінансово-розрахункові 

операції, облік дебіторів і 

кредиторів  

Засоби розвитку системи  

Робочий календар Облік запасів (складський 

облік) 

Облік фактичних витрат на 

основне і допоміжне 

виробництво  

Конструктори форм, 

запитів, інтерфейсів, звітів, 

моделей, бази даних, 

контекстної допомоги, 

корпоративної розсилки, 

реплікацій… 

Управління технічною 

підготовкою виробництва 

(PLM) 

Управління складом 

(WMS) 

Облік ТМЦ, ТЗР і МБП  

Облік основних засобів і 

НМА 

Управління класифікацією   Облік путівних листків 

автотранспорту  

Податковий облік  АРІ-інтерфейс 

програмування 

Конструкторська 

підготовка виробництва 
Управління проектами Головна книга, Баланс, 

бухгалтерська звітність  

Технологічна підготовка 

виробництва 

Управління проектами Облік і звітність за МСБО 

(МСФЗ) 

Нормування виробничих 

ресурсів  
Управління основними 

виробничими фондами 

  

Управління технічною  

підготовкою виробництва 

Управління структурою і 

нормативами ОПФ 

Управління архівами 

технічної документації  

Управління технічним 

обслуговуванням і 

ремонтами (RCM.2) САПР 

технолога/нормувальника  

Інтегрування з CAD/CAM і 

PDM/PLM системами 
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Система IT-Enterprise функціонує в трирівневої архітектурі клієнт-сервер. 

Виділяються шари сервера бази даних, пулу серверів додатків (серверів 

додатків може бути скільки завгодно), клієнтського програмного забезпечення 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Архітектура. IT-Enterprise підтримує дві серверні платформи 

 

Бізнес-логіка винесена на рівень сервера додатків. Серверів додатків 

може бути як завгодно багато. Сервер додатків може бути налаштований або на 

окремому комп'ютері, або як віртуальний комп'ютер, або поєднаний з сервером 

баз даних. Бізнес-логіка інкапсулюється в програмних об'єктах. Сервер додатків 

використовує класи і методи для роботи з даними. Діалоги формуються у 

вигляді датаграм і передаються клієнтського програмного забезпечення. 

Клієнтське ПЗ представляє інтерфейс у вигляді, зручному для користувача 

(таблиці, вікна, графіки і т.п.). Обмін даними з клієнтом йде по будь-яким 

каналом зв'язку, в т.ч. по мережі Інтернет. Для безпеки з'єднання застосовується 

шифрація трафіку, для оптимізації використання каналів зв'язку застосовується 

стиснення трафіку. 

Протокол 
ТСР/ІР 

 

Виділений 
канал зв’язку 

Центральний офіс 

Пул серверів додатків 

Користувачі 

Філіал 1 Філіал 2 

Шифрування 
даних 

 

Інтернет 

Користувачі Користувачі 
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Для установки клієнтського ПЗ на безлічі комп'ютерів підприємства 

використовується можливості масового встановлення програмного 

забезпечення за допомогою доменних політик або ж застосовується установка 

«в один дотик» (Click-once) за посиланням на web-порталі. 

Технічна політика розробки і впровадження комплексної системи IT-

Enterprise будується на наступних рішеннях: 

1) серверне програмне забезпечення функціонує в корпоративної 

обчислювальної мережі підприємства. Клієнтське ПЗ розподілено по світу і 

функціонує в будь-який мережевий середовищі; 

2) єдиний інформаційний простір і «наскрізне» проходження інформації 

в системі; 

3) модульність системи – можливість поетапного впровадження; 

4) широке використання власних інструментальних засобів розробки; 

5) єдиний підхід до розробки і стандартизація програмного забезпечення; 

6) єдиний стандартний користувальницький інтерфейс. 

Адаптивність системи – більше 3000 параметрів настройки 

функціонування системи, вбудовані генератори для кінцевого користувача – 

довільних запитів, табличних звітів, форм експорту інформації, документів 

звітності та аналізу. 

В системі IT-Enterprise використовуються наступні технічні рішення 

і технології: 

- орієнтація на використання широких можливостей служб Windows 

Server 2008 R2; 

- орієнтація і підтримка відкритих галузевих стандартів: PDF, HTML, 

XML 

- тісна інтеграція з продуктами Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

- інтеграція з безкоштовними офісними продуктами Open Office; 

- широке використання технологій .NET Framework; 

Рекомендується використовувати серверне обладнання, яке задовольняє 

наступним вимогам: 
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1. Багатоядерні процесори класу Xeon з підтримкою 64-розрядних команд 

(EM64T). 

2. Оперативна пам'ять з контролем парності і виправленням помилок. 

3. Апаратний RAID-контролер (масиви 1-го або 10-го рівня). 

4. Диски SAS 15K rpm. 

5. Мережеві плати зі швидкістю роботи 1 Гб / с і вище. 

Апаратну конфігурацію сервера баз даних необхідно вибирати, виходячи 

з планованого кількості одночасних клієнтських підключень. 

1) при кількості одночасних підключень менше 50 рекомендується 

використання одно- або двопроцесорних конфігурацій сервера Xeon з дисковою 

SAS або SCSI підсистемою і оперативною пам'яттю не нижче 8 Gb; 

2) при кількості одночасних підключень менше 150 рекомендується 

використання двопроцесорних конфігурацій Xeon c апаратною RAID-

підсистемою і оперативною пам'яттю не нижче 16 Gb; 

3) при кількості одночасних підключень менше 300 рекомендується 

використання двопроцесорних конфігурацій багатоядерних процесорів Xeon з 

апаратної RAID-підсистемою і оперативною пам'яттю не нижче 24 Gb; 

4) при кількості одночасних підключень понад 300 рекомендується 

використання дво- або чотирипроцесорних конфігурацій багатоядерних (не 

менше 4 ядер) процесорів Xeon з апаратної RAID-підсистемою і оперативною 

пам'яттю не нижче 32 Gb. 

Вимоги до мережі: сервера додатків і сервер бази даних повинні 

перебувати в рамках однієї локальної обчислювальної мережі. Рекомендується 

зв'язок по каналу 1 Гб / с. Допускається швидкість 100 Мб / с. Вимоги до каналу 

зв'язку між кожною клієнтською робочою станцією і сервером додатків – будь-

яке з'єднання, що забезпечує взаємодію по протоколу TCP (в тому числі через 

Інтернет) – комутоване з'єднання, виділена лінія, локальна мережа і т.п. 
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3. Функціональні можливості та оперативна підтримка користувачів 

програми IT-Enterprise. Бухгалтерія 

 

IT-Enterprise. Бухгалтерія – це українська програма, що дає змогу вести 

всі типи бухгалтерського обліку та податкового, дозволяє широко 

використовувати систему ІТ-Enterprise на різних напрямах підприємництва, 

починаючи з фізичних осіб, які займаються реалізацією товарів та послуг, і до 

підприємств, що застосовують бухгалтерський, податковий та управлінський 

облік. 

Реалізований у ній покроковий принцип введення бухгалтерських 

операцій дозволяє без помилок і проблем організувати на підприємстві якісний 

облік, не вдаючись до фахівців високого рівня. 

Оригінальність програми IT-Enterprise. Бухгалтерія також полягає у 

можливості використання зовнішніх файлів – обробок, що дозволяють, не 

порушуючи цілісності конфігурації, включати додаткові функціональні 

можливості. На базі таких файлів забезпечується, наприклад, обмін даними з 

іншими обліковими програмами, такими як «1С: Підприємство», системами 

типу «клієнт-банк» тощо. 

На рис. 4 зображено можливості системи IT-Enterprise з обліку та 

управління персоналом.  

Наявність у компанії фінансової звітності, складеної з урахуванням 

міжнародних стандартів, надає їй ряд переваг: 

1. Покращує управління бізнесом: надає якісну і своєчасну інформацію 

для прийняття управлінських рішень, спрощує управління великими 

структурами. 

2. Дозволяє розвивати бізнес: знаходити нових партнерів, брати участь в 

тендерах, виходити на міжнародні ринки. 

3. Підвищує інвестиційну привабливість: робить компанію більш 

«прозорою», а значить, більш привабливою для інвесторів та акціонерів. 

4. Дозволяє отримувати фінансування на більш вигідних умовах: брати  
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кредити у банках за нижчими відсотковими ставками, отримувати 

альтернативне фінансування. 

5. Збільшує вартість бізнесу. 

 

 
 

Рис. 4. Можливості системи IT-Enterprise з обліку та управління 

персоналом 

В системі IT-Enterprise. Бухгалтерія вищеописані переваги можна 

отримати за рахунок використання продукту «Облік за стандартами 

міжнародної фінансової звітності (IFRS)». 

У системі IT-Enterprise забезпечено ефективне вирішення таких питань: 

- ведення обліку та формування звітності згідно МСФЗ; 

- ведення паралельного обліку за різними стандартами; 

- виокремлення розрахунків з пов'язаними сторонами, які необхідні для 

формування консолідованої звітності відповідно до вимог МСФЗ; 

https://www.it.ua/products/buhgalterija/uchet-po-standartam-mezhdunarodnoj-finansovoj-otchetnosti-ifrs
https://www.it.ua/products/buhgalterija/uchet-po-standartam-mezhdunarodnoj-finansovoj-otchetnosti-ifrs
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- трансформація зведеної звітності. 

При цьому можливі наступні варіанти ведення обліку: 

1. Паралельний облік за національними та міжнародними стандартами 

всіх операцій. В цьому випадку кожна операція відображається в двох обліках, 

а в кінці періоду для обліку за МСФЗ виконуються додаткові коригувальні 

операції. Звітність формується незалежно за даними кожного з обліків. 

2. Ведення обліку за П(С)БО і трансформація тільки зведеної фінансової 

звітності. 

3. Ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ, застосування методик 

обліку МСФЗ замість стандартів П(С)БО. 

Етап підтримки та удосконалення програми ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія – це етап життєвого циклу, який починається відразу ж після 

введення системи в експлуатацію і триває протягом усього періоду 

функціонування на підприємстві. 

Головні завдання етапу – підтримка безперебійного функціонування 

системи і її постійне вдосконалення. Для досягнення цих цілей на підприємстві 

виконуються наступні роботи: 

1. Консультаційна підтримка Замовника (починається зі стартом проекту 

впровадження і триває до кінця всього проекту), додаткова конфігурація 

системи, додаткове конфігурування її при зміні бізнес-процесів, доробка 

окремих функцій під замовлення. 

2. Поставка і установка нових, доопрацьованих і вдосконалених версій 

системи. 

3. Консультаційна підтримка роботи з новими версіями системи. 

4. Впровадження нових модулів системи. 

5. Аудит функціонування системи і виявлення потреб в проведенні змін з 

боку Замовника та Виконавця. 

Етап вдосконалення є процесом, який постійно виконується при 

функціонуванні системи. Даний етап починається після етапу введення системи 

в експлуатацію і призначений для постійного вдосконалення діючої системи.  
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На даному етапі виконується: 

 поставка і установка нових версій системи; 

 навчання за новими версіями системи; 

 впровадження нових модулів системи; 

 аудит функціонування системи і виявлення вимог на зміни; 

 виконання змін. 

Організаційно етап підтримки та удосконалення програми ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія повинен виконуватися за окремим договором, оформленим, як 

надання консультаційної підтримки. 

 

 

4. Порядок формування основних довідників бухгалтерського обліку 

в програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Особливості формування основних довідників бухгалтерського обліку в 

програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія відображено на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Порядок формування основних довідників бухгалтерського 

обліку в програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 
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Контур бухгалтерського обліку нерозривно пов'язаний з усіма контурами 

єдиної інформаційної системи. Програмою IT-Enterprise. Бухгалтерія 

підтримується наскрізна ланцюжок «первинні документи облікові 

регістрибухгалтерська звітність». Завдання бухгалтерського обліку 

реалізуються в рамках єдиних принципів і стандартів. Модуль загальної 

бухгалтерії забезпечує формування основних довідників бухгалтерського 

обліку, а також ведення аналітичних облікових регістрів, формування 

синтетичних звітів. 

Контур легко налаштовується для обліку фінансово-господарської 

діяльності підприємства будь-якого масштабу. Забезпечується формування 

звітних документів відповідно до законодавства. 

В програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія допускається паралельне ведення 

обліку в необмеженій переліку планів рахунків. Кожен документ оперативного 

контуру можна провести у всіх застосовуваних на підприємстві планах 

рахунків. Відповідно налаштовуються алгоритми ведення рахунків і 

формування бухгалтерських проводок. Дана властивість системи спрощує 

роботу бухгалтерії на підприємствах з іноземними інвестиціями, а також при 

зміні стандартів ведення обліку. 

Основою бухгалтерського контуру є його система ведення рахунків. 

Застосовувана в програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія модель системи рахунків 

забезпечує гнучкість програмного комплексу, його адаптованість, потужність, 

застосовність до різних видів діяльності підприємств (рис. 6). 
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Рис. 6. План рахунків 
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5. Аналітичні облікові регістри, формування синтетичних звітів у 

програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Контур програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія підтримує ведення 

необмеженої переліку аналітичних документів, що забезпечують збір та 

деталізацію інформації для вирішення бухгалтерських та управлінських 

завдань. Всі документи зібрані у Реєстрі документів, який згрупований по 

групах обліку. Наприклад, касові документи: тут зібрано документи, на основі 

яких ведеться облік по касі; основні засоби та нематеріальні активи: тут зібрано 

документи, за допомогою по ведеться облік ОЗ та НМА та ін. (рис. 7). 

 

Рис. 7. Вікно документів, які формуються у Реєстрі документів 

програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Забезпечується гнучке налаштування відповідності довідників 

аналітичного обліку рахунках з можливістю обмеження періоду дії, переліку 

обраних груп статей тощо. В якості довідника аналітики в IT-Enterprise. 

Бухгалтерія може виступати будь-яке джерело: контрагент, договір, ресурс, 
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підрозділ, документ, регіон, вид діяльності та ін. Виконується побудова 

оборотно-сальдових відомостей відповідно до динамічної ієрархією рахунків і 

аналітик (рис. 8). 

 

Рис. 8. Аналітика 

 

Уніфікованим апаратом розрахунку бухгалтерських проведень є типові 

господарські операції. Господарською операцією у програмі IT-Enterprise. 

Бухгалтерія визначається шаблон розрахунку бухгалтерських проводок по 

документам або регламентних розрахунків. 

Апарат дозволяє налаштувати типову операцію, яка для одного 

облікового документа одночасно сформує проводки в заданих планах рахунків 

за єдиними або різними методиками. 

Системою IT-Enterprise забезпечується бухгалтерський облік операцій 

зовнішньоекономічної діяльності. Залишки і обороти по рахунках можуть бути 

сформовані в іноземній і національній валютах, також підтримується ведення 

валюти-еквівалента. Передбачені автоматизована валютна переоцінка і 
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оперативний розрахунок курсової різниці. Валютні операції за рахунком можна 

виконувати в прив'язці до заданого типу курсів. В системі допускається 

створення необмеженої кількості типів курсів: офіційний, комерційний, 

управлінський і т.д. 

У всіх режимах роботи бухгалтера використовуються вбудовані 

конструктори запитів, звітів і графічних форм, що дозволяють легко відібрати 

на екрані, сформувати і роздрукувати необхідну інформацію або побудувати 

графік. Складання запитів на вибірку інформації орієнтоване на 

непрофесійного користувача. 

Для всіх режимів роботи підтримується розмежування доступу 

користувачів по заданих рахунках обліку, ділянкам бухгалтерського обліку, 

підрозділам, періодам. У кожному документі, обробленому бухгалтером, 

зберігається його електронний підпис і дата коригування. 

Система IT-Enterprise забезпечує гнучке управління коригуванням 

інформації, включаючи різні режими закриття звітного періоду: окремо по 

кожному підприємству групи (корпорації), окремо по кожному синтетичному 

рахунку, окремо по кожному підрозділу (складу, цеху). Система забезпечує 

відкат на будь-який період і доступ до поточних і архівних даних. Система IT-

Enterprise допускає дозвіл коригувань в закритих звітних періодах для окремих 

користувачів, заданих адміністратором. 

 

 

      6. Об’єкти бухгалтерського обліку у програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Об’єктами обліку у програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія є (рис. 9): 

1. ОПЕРАЦІЇ ПО КАСІ І РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ 

ОСОБАМИ. 

За допомогою програми легко створити касові ордери в іноземній і 

національній валюті, автоматично отримаєте платіжні відомості, а також 

звітність по касі, виконаєте валютну переоцінку. Ви зможете вести розрахунки 
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з підзвітними особами: формувати й погоджувати накази на відрядження, 

створювати на основі них посвідчення про відрядження, авансові звіти в 

національній та іноземній валютах.  

 

 

Рис. 9. Групування об’єктів обліку у програмі ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія 

 

2. ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ЇХ 

ЕКВІВАЛЕНТАМИ. 

У програмі є усі можливості ведення обліку операцій по розрахункових і 

валютних рахунках, автоматизовано обробляти банківські виписки, вести 

оборотні відомості. Тут забезпечено можливість зручно погоджувати й 

проводити електронні платежі, експортувати чи імпортувати платіжні 

доручення (через зв'язок із системами «Клієнт-банк»), зручно обліковувати 

операції з кредитними засобами та операції з векселями. 

3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

ТА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ. 

У програмі можна вести інвентарну картотеку аналітичного обліку 

основних засобів, сформувати й роздрукувати регістри наявності й обліку 

основних засобів за місцями зберігання та експлуатації, вести облік 

надходження, вибуття й внутрішніх передач основних засобів, виконувати 
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переоцінку та індексацію основних засобів, обліковувати ремонти й 

поліпшення основних засобів, нараховувати знос. Програма дозволяє вести 

облік капітальних вкладень. 

4. ОБЛІК ТМЦ І  МШП. 

Програма  надає  можливість  вести первинні документи оприбуткування, 

передачі, списання, реалізації ТМЦ. Для документів налаштовані друковані 

форми, стадії погодження та формуються проводки. Тут користувач зможе 

прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу і швидко її 

переглянути або роздрукувати за необхідності; вести облік спецодягу, 

враховуючи терміни експлуатації; сформувати оборотно-сальдові відомості по 

ТМЦ. 

5. РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ. 

За допомогою програми легко вести облік розрахунків із 

постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних 

документів, зможете прикріпити до первинного документу скан-копію 

оригіналу і швидко її переглянути або роздрукувати за необхідності. Програма 

дозволяє вести відомості по розрахунках із контрагентами у національній та 

іноземній валюті, авансах і виконувати валютну переоцінку; надає можливість 

формувати й роздрукувати зведені відомості розрахунків із контрагентами, акт 

звірки за будь-який заданий період. 

6. РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ. 

За допомогою можливостей програми можна проводити усі розрахунки, 

пов’язані і з заробітною платою, нарахувань по заробітній платі (окладів, 

премій, та ін.), розрахунки за нарахуваннями за листками непрацездатності, 

нарахуваннями відпускних, іншими нарахуваннями, податками, утриманнями, 

відрахуваннями у фонди. Програма дозволяє сформувати платіжні відомості на 

виплату зарплати, а також звітність по заробітній платі, сформувати форми 

звітності відповідно до діючого законодавства України. 

7. ОБЛІК ВИТРАТ.  

У даній програмі є усі необхідні можливості ведення обліку фактичних  
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витрат в розрізі статей та елементів витрат (проводки, сальдо по підрозділах, 

обороти в дебет рахунків обліку витрат); формування документів списання, 

довідки про обсяг виконаних робіт та наданих послуг. 

8. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ФІСКАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ. 

В програмі можна вести податковий облік у відповідності з Податковим 

кодексом України, зокрема облік ПДВ по розрахунках з постачальниками та 

підрядниками; автоматизовано формувати реєстр отриманих податкових 

накладних завантажених із в зовнішні системи подачі податкової звітності. На 

основі первинних документів в програмі, можна сформувати і роздрукувати 

податкові накладні покупцям, вести реєстр виданих податкових накладних, 

автоматично вивантажувати податкові накладні в зовнішні системи подачі 

податкової звітності; сформувати декларацію по ПДВ, декларацію по податку 

на прибуток та інші звітні форми та вивантажити їх для завантаження в 

зовнішні системи подачі податкової звітності. 

9. ЗВЕДЕНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ. 

У програмі створено можливості формувати всі стандартні аналітичні 

форми бухгалтерської звітності в тому числі Головну книгу, оборотно-сальдові 

відомості, журнали проводок та ін. 

10. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ . 

На основі заведених та згенерованих у програмі документів Ви зможете 

автоматично сформувати фінансову звітність (форма 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)», форма 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний 

капітал, форма 5 «Примітки до річної фінансової звітності»). Ці форми можна 

легко й швидко відправити в M.E.Doc. 

11. ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ  ПО МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  (МСФЗ). 

Програма дозволяє автоматично сформувати звітність по міжнародних 

стандартах на основі даних бухгалтерського обліку та прописаних в системі 

трансформацій по міжнародних стандартах фінансової звітності (форма 1 
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«Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух 

грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал», форма 5 «Примітки до 

річної фінансової звітності»). 

 

 

7. Особливості обліку фінансово-розрахункових операцій у програмі 

ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Модуль облік фінансово-розрахункових операцій забезпечує 

виконання наступних функцій: 

1. Облік грошових коштів на рахунках в банках, в дорозі, в касі. 

2. Облік позикових і кредитних ресурсів. 

3. Облік грошових еквівалентів: акредитивів, інкасо, чеків тощо.  

4. Облік векселів. 

5. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

6. Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками, покупцями, 

замовниками, іншими дебіторами і кредиторами. 

7. Аналіз руху грошових коштів, аналіз заборгованості. 

Облік операцій по рахунках в банках передбачає: 

- оформлення та друк платіжних документів на підставі реєстру платежів 

по рахунках і заявками; 

- ведення обліку по довільній кількості рахунків в банках в національній 

та іноземній валюті; 

- ведення реєстру виписок банків, контроль розноски документів; 

- рознесення платіжних документів з автоматизованим формуванням 

проводок за типовими операціями, конвертація валюти; 

- формування оперативних довідок та аналітичних звітів по залишках і 

руху грошових коштів за будь-який період. 

Система має розвинені засоби для настройки зв'язку з системами 

проведення електронних платежів «Клієнт-Банк». Засоби забезпечують експорт 
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підготовлених в системі платіжних документів в систему «Клієнт-Банк» та 

імпорт з системи «Клієнт-Банк» виписок, курсів валют, довідника банків. 

Облік касових операцій: 

1) ведення обліку по довільній кількості кас в заданих валютах, облік 

операцій та залишків за шифрами цільового призначення; 

2) формування аналітичних і синтетичних звітів по рахунках обліку 

Оформлення і друк прибуткових і видаткових касових ордерів, вкладних 

аркушів до касовій книзі, звітів касира, аналітичних розшифровок (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Типова форма касового документа – Касова книга 
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Облік розрахунків з підзвітними особами: 

- автоматизований введення авансових звітів з автоматизованим 

формуванням проводок за типовими операціями. Контроль використання 

підзвітних сум; 

- автоматичне ведення оборотних відомостей за розрахунками з 

підзвітними особами; 

- облік залишків і оборотів по підрозділах, персоналу, за статтями 

(шифрів) аналітичного обліку використання підзвітних коштів; 

- формування аналітичних і синтетичних звітів по рахунках обліку; 

- друк авансових звітів, посвідчень про відрядження, аналітичних 

розшифровок (рис. 11). 

Модуль облік розрахунків з дебіторами і кредиторами в комплексі 

забезпечує автоматизацію обліку розрахунків з контрагентами по всіх ділянках 

обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками, покупцями, 

замовниками, іншими дебіторами і кредиторами. 

Основні можливості даного модуля: 

1. Гнучка настройка ведення відомостей по кожній ділянці розрахунків, 

договору, бухгалтерського рахунку. 

2. Автоматизоване формування проводок по документах оперативного 

контуру, включення стадії «Бухгалтерія» в загальний регламент обробки 

документів. 

3. Формування зведених оборотів за рахунками розрахунків в розрізі 

кореспондуючих рахунків за будь-який період. 

4. Автоматизоване формування оборотних відомостей за розрахунками з 

заданим ступенем деталізації і ієрархією. 

5. Формування проводок при оплаті документів за типовими операціями. 

6. Ручний і автоматизований режими погашення документів. 

7. Автоматизація режимів переоцінки залишків за валютними 

документами з розрахунком курсової різниці. 

В системі передбачений паралельний облік розрахунків за податковими  
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зобов'язаннями, а також підтверджені та непідтверджені податкового кредиту. 

 

 
 

Рис. 11. Типова форма касових документів, які є підставою 

розрахунків з підзвітними особами 

 

На рис. 12 подано діалогове вікно «Реєстр документів» в частині 

відображення прихід від постачальника в національній валюті. 
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Рис. 12. Діалогове вікно «Реєстр документів» в частині відображення прихід від постачальника в 

національній валюті 
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Зведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості базується на 

інформації, отриманої на всіх ділянках обліку. Формується зведена картотека за 

розрахунками з організаціями за будь-який період.  

Система дозволяє отримати акти звірки розрахунків з організацією за 

будь-який період у валюті розрахунків, в будь-аналітичної валюті і будь-яким 

курсом. 

Розрахунок і аналіз зведеної дебіторської та кредиторської заборгованості 

по організаціям проводиться (рис. 13): 

 за періодами обліку; 

 по організаціям та регіонах; 

 за термінами виникнення – структура заборгованості за 

періодами; 

 за розділами обліку – структура заборгованості по розділах; 

 по збільшенню / зменшенню заборгованості за період; 

 по підрозділам надання послуг; 

 по «ініціаторам» виникнення заборгованості; 

 по менеджерам, відповідальним за реалізацію продукції; 

 за періодами старіння заборгованості та ін. 

Система дозволяє простежити весь ланцюжок заборгованості від 

підсумкової суми заборгованості до первинного документ. 
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Рис. 13. Аналіз заборгованості 
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8. Облік активів підприємства у програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Модуль облік основних засобів і нематеріальних активів забезпечує 

виконання повного набору функцій з бухгалтерського та податкового обліку 

основних засобів: 

- ведення картотеки основних засобів (рис. 14); 

- реєстрація всіх типів документів щодо руху основних засобів. Друк 

форм документів відповідно до законодавства; 

- формування оборотно-сальдової відомості наявності та руху основних 

засобів (рис. 15); 

- нарахування амортизації основних засобів за різними методиками; 

- автоматизація процесу проведення інвентаризації; 

- переоцінка ОС за різними методиками; 

- облік ПДВ за основними засобами; 

- облік ремонту і модернізації основних засобів; 

- формування і друк звітів по обліку і руху основних засобів. 

Модуль облік запасів (складський облік) програми ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія автоматизує оперативну роботу відділу закупівель (матеріально-

технічного постачання), комірників матеріальних складів і комор в підрозділах 

підприємства з обліку матеріальних цінностей, фахівців матеріального ділянки 

бухгалтерії. Облік запасів і руху матеріальних цінностей включає в себе: 

- облік оприбуткування матеріальних цінностей від постачальників, 

автоматичний розрахунок цін оприбуткування, друк прибуткових ордерів та 

інших первинних документів; 

- облік реалізації покупцям, друк накладних, ТТН, супровідних 

документів та ін.; 

- облік внутрішнього переміщення матеріальних цінностей по 

підрозділах, матеріально-відповідальних осіб, рахунками обліку; 

- реєстри документів по підрозділах, матеріально-відповідальних осіб 

(рис. 16); 
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Рис. 14. Картотека основних засобів 
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Рис. 15. Оборотно-сальдова відомість по рахунках обліку основних засобів і нематеріальних активів 
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Рис. 16. Схема обліку основних засобів 

 

- документи інвентаризації; 

- інтеграцію з контуром бухгалтерського обліку за допомогою апарату 

типових господарських операцій; 

- підтримку різних настроюються схем зберігання запасів; 

- формування зведених звітів по залишках і руху запасів. 

Підтримуються різні варіанти обліку залишків в підрозділах (рис. 17): 

1) по ідентифікованим, середнім, плановими цінами; 

2) за шифрами цільового призначення; 

3) на замовлення; 

4) по партіях; 

5) за термінами видачі в експлуатацію; 

6) по техпроцесами й технологічних операцій (у виробничому обліку 

деталей і складальних одиниць); 

7) по довільно настроюється набору ключів (реквізитів). 

Модуль підтримує всі типові форми друку первинних документів і  
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Рис. 17. Варіанти обліку запасів 
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передбачає гнучку настройку додаткових форм друку прибуткових і видаткових 

документів. Вся інформація про поточний наявності ТМЦ в підрозділах, 

залишках на початок кожного місяця і архів залишків за попередні періоди, 

поточні залишки з урахуванням документів резервування міститься в картотеці 

обліку товарно-матеріальних цінностей.  

Інформація зберігається в розрізі матеріально-відповідальних осіб, 

рахунків обліку, місць зберігання, а також інших характеристик товарно-

матеріальних цінностей (партії, замовлення та ін.) (рис. 18). 

Особливостями проведення інвентаризації запасів у програмі ІТ-

Enterprise. Бухгалтерія є те, що: 

1. Проведення інвентаризації за подією (розпорядження або виявлення 

відхилень від облікових даних), за заданим графіком (раз в день / тиждень / 

місяць / рік). 

2. Інвентаризація по документу інвентаризаційна відомість. 

3. Інвентаризація по декількох одиницях виміру (наприклад, по вазі і 

кількості). 

4. Інвентаризації продукції і тари. 

5. Повна інвентаризація з блокуванням операцій по складу. 

6. Вибіркова інвентаризація по складській зоні, продукції. 

7. Циклічна інвентаризація (Cycle count) по складській зоні, продукції, 

датою. 

Інвентаризація з використанням терміналу збору даних (ТЗД) в 

режимі: 

1. RF-assisted Cycle count (інвентаризаційної відомості знаходиться в ТЗД, 

користувач самостійно визначає порядок інвентаризації). 

2. RF-direct Cycle count (інвентаризаційної відомості знаходиться в ТЗД, 

ТЗД видає інструкції користувачеві по порядку інвентаризації). 

3. Інвентаризація в режимі «через 0». 

4. Автоматизована і ручна реєстрація відхилень інвентаризації. 
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Рис. 18. Реєстр документів руху ТМЦ 
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Модуль Облік МШП і спецодягу призначений для обліку та планування 

видачі та замін спецодягу та малоцінних і швидкозношуваних предметів.  

Особливостями обліку спецодягу та МШП є її широка номенклатура, 

необхідність персонального обліку по працівникам, потреба в плануванні її 

заміни та визначенні термінів списання залежно від підрозділів і професій 

персоналу підприємства. 

Для обліку МШП і спецодягу в системі може використовуватися 

спеціальний варіант обліку «По термінах видачі» в експлуатацію. Це дозволяє 

не тільки відслідковувати номенклатуру спецодягу по місцях її експлуатації, а й 

організувати додатковий контроль за часом її експлуатації, а також виконувати 

планування заміни спецодягу і її своєчасне списання. 

Модуль передбачає різні варіанти обліку МШП і спецодягу і різні 

варіанти нарахування зносу (при видачі в експлуатацію, при списанні, 

рівномірне нарахування зносу в процесі експлуатації). При цьому розрахунок 

по відповідному варіанту виконується автоматично відповідно до настройками 

системи та реквізитами документа. 

Терміни експлуатації спецодягу залежать від професій і підрозділів, що 

дозволяє встановлювати різні терміни експлуатації для різних категорій 

працівників і умов праці. Також може бути встановлений індивідуальний 

термін експлуатації для конкретної позиції відповідно до особливостей 

виробничої діяльності. 

Для відділу матеріально-технічного постачання великого підприємства 

досить істотним є питання планування видачі та контролю заміни спецодягу, 

що знаходиться в експлуатації у працівників підприємства. Для цього в системі 

формується план видачі і заміни спецодягу, який служить для складання плану 

закупівлі, графіка заміни, контролю фактичної видачі спецодягу (рис. 19.) 

Підтримуються різні варіанти автоматичного формування документів 

списання спецодягу з експлуатації – по закінченню термінів експлуатації і за 

фактом заміни відповідно до планів заміни спецодягу. Формуються різні звітні 

та аналітичні форми за наявністю в підрозділах і руху МШП і спецодягу. 
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Рис. 19. План заміни спецодягу 
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На рис. 20 подана оборотна відомість за результатами здійснення 

господарських операцій з надходження і вибуття запасів, сформована за 

допомогою програми IT-Enterprise. Бухгалтерія. 

  

 

9. Облік заробітної плати у програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Модуль облік заробітної плати автоматизує роботу розрахункової групи 

бухгалтерії. Модуль тісно інтегрований з іншими модулями системи IT-

Enterprise. Бухгалтерія. У даному модулі передбачено: 

1. Ведення особових рахунків персоналу підприємства по основній та 

суміщаються посад. 

2. Нарахування заробітної плати по різним видам нарахувань як за 

основною, так і за суміщаються посад. 

3. Автоматичне нарахування та утримання заробітної плати протягом 

заданого періоду часу по деяких видах нарахувань (доплати за 

профмайстерності, аліменти). 

4. Розрахунок різних видів утримань (податків, позик, кредитів). 

5. Формування автоматичного розрахунку відпусток, повернень з 

відпустки, лікарняних листів, документів, що оплачуються за середнім 

(держобов'язки, відрядження, донорські та т.п.). 

6. Формування разовихі щомісячних виплат в міжперіод і автоматичний 

облік витрат на пальне при формуванні розрахункових листків. 

7. Формування розрахункових листків і платіжних відомостей. 

8. Формування відрахувань до фондів. 

9. Облік заборгованості по заробітній платі. 

10. Формування різних звітів, зведень та довідок. 

При розрахунку заробітної плати враховуються зміни податків, 

мінімальної заробітної плати тощо. Система враховує можливість виплати 

заробітної плати матеріальними цінностями, продукцією підприємства тощо. 
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Рис. 20. Оборотна відомість за результатами операцій із запасами 
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За результатами роботи системи: 

- формуються бухгалтерські проводки – розподіл розрахованих 

нарахувань і утримань за шифрами виробничих витрат (ШПЗ) і балансових 

рахунках; враховуються валові витрати за відповідними сумами; 

- індивідуально по табельною номерами. проводиться нарахування на 

фонд оплати праці (ФОП) – виплат підприємства до фондів, передбачені 

чинним законодавством. 

Модуль облік заробітної плати інтегрований з бухгалтерським обліком і 

дозволяє автоматично врахувати разові виплати в міжплатежний період, 

утримання за спецодяг і т.д. 

Для розрахунку нарахувань і утримань заробітної плати налаштовуються 

наступні режими: 

- автоматичне нарахування передбачених надбавок і доплат; 

- нарахування допомоги по соціальному страхуванню – різні види 

лікарняних листів і відпускних; 

- нарахування премій минулого і поточного періоду; 

- нарахування квартальної, місячної та разових премій; 

- введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим 

автоматичним перерахунком податків; 

- автоматичний розрахунок доплат до середнього, до мінімальної 

зарплати, до тарифу; 

- автоматичний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, 

профспілкового, єдиного соціального внеску та інших обов'язкових платежів; 

- розрахунок постійних утримань за виконавчими листами, перерахувань 

в ощадкасу, плати за кредит, комунальні послуги та ін.; 

- за допомогою формул налаштовуються довільні види нарахувань і 

утримань; 

- підключення призначених для користувача функцій до механізму 

нарахувань та утримань дозволяє використовувати нестандартні облікові 

регістри. 
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Даний модуль автоматизує роботу табельників щодо заповнення табелів 

(рис. 21) і призначений для обліку робочого часу і формування різних звітів про 

його використанні. 

 

Рис. 21. Табель обліку робочого часу 

 

Гнучкі настройки табельного обліку: 

1. Фонди робочого часу по місяцях. 

2. Формування фондів робочого часу за циклічним графіками  робіт на 

довільний період часу. 

3. Типи графіків роботи (7-годинний, 8-годинний і т.д.). 

4. Довільні коди днів в табелі, настройка днів на різні види робочого часу. 

5. Різні види і тривалість робочих тижнів по місяцях. 

6. Облік позиції штатного розкладу при формуванні табеля. 

Можна налаштувати режим формування табеля: 

1) Автоматичне формування табеля по ФРВ; 

2) Автоматичне формування табеля підсумковими сумами на період; 
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3) Автоматичне формування табеля за нарядами відрядної системи 

оплати; 

4) Автоматичне переформування табеля при зміні «заднім числом» 

інформації обліку кадрів; 

5) Формування табеля-коригування попереднього періоду; 

6) Формування табеля за попередній період; 

7) Ручне введення довільного числа табелів по одному працівнику. 

Підтримуються різні варіанти заповнення табеля: 

- щоденне заповнення по днях місяця; 

- щоденне заповнення за відхиленнями; 

- заповнення підсумкових даних за результатами місяця; 

- заповнення з використанням фіксованих кодів днів; 

- заповнення з урахуванням нестандартного графіка роботи в окремі дні. 

Також передбачено можливість заповнення табелів для одного 

працюючого в різних підрозділах (цехах) для обліку тимчасових перекладів, які 

не проводяться через відділ кадрів. Також відбувається контроль подвійного 

заповнення по днях. 

Погодинний табельний облік за видами робочого часу – при необхідності 

врахувати неповний робочий день, простої або будь-які інші відхилення в 

системі передбачено введення табеля в годинах і хвилинах як альтернатива 

стандартному вводу за кодами днів. 

Автоматичне заповнення днів в табелі: 

1) для відпусток за видами відпусток, для лікарняних, для документів, що 

оплачуються за середнім (відрядження, господарські зобов’язання і т.п.); 

2) для святкових і позапланових вихідних днів; 

3) масове проставлення кодів днів в табелі за заданими умовами. 

Поділ доступу табельників до табелями по різним підрозділам – доступ 

контролюється адміністратором системи. 
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10. Методика, методи та параметри калькулювання фактичної 

собівартості продукції підприємства в програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Методика калькулювання на підприємстві визначається як сукупність 

наведених вище параметрів і властивостей. На промислових підприємствах 

застосовуються різні методики, наприклад: 

1. Котлової збір витрат і потім розподільні методи – наприклад, 

пропорційно нормативам, пропорційно витратам іншого періоду, пропорційно 

коефіцієнтам, пропорційно обраної базі розподілу; 

2. Методика ідентифікованого обліку витрат по місцях виникнення витрат 

згідно технологи-чеського процесу виготовлення кожної деталі і складальної 

одиниці виробу (напівфабрикатів) по калькуляційних статтях; 

3. Методика прямого віднесення витрат на замовлення; 

4. Нормативний метод обліку витрат; 

5. Сальдовий метод обліку витрат з подальшим розподілом на випуск; 

6. Спеціальні (галузеві) методи. 

В системі IT-Enterprise може одночасно застосовуватися кілька методик 

калькулювання, наприклад «бухгалтерська» фактична собівартість 

калькулюється по Котлова методу, а управлінська собівартість за методом 

ідентифікованої обліку витрат за місцями виникнення витрат. 

В системі IT-Enterprise присутня безліч методів калькулювання фактичної 

собівартості продукції підприємства. 

Для вибору того чи іншого методу калькулювання на підприємстві 

необхідно визначитися з цілями і параметрами деталізації калькулювання і 

можливістю  реалізувати  і  підтримувати  відповідні організаційні заходи щодо 

збору витрат з певним ступенем деталізації. 

Параметри калькулювання при цьому наступні. 

1. Місця виникнення витрат: 

- підприємство в цілому; 

- цех підприємства; 
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- площа цеху; 

- робочий центр або технологічний переділ; 

- технологічна операція на робочому центрі, і т.д. 

2. Напрямки витрат – калькуляційні статті. Програма дозволяє 

визначити довільну кількість статей калькулювання, при цьому їх кількість 

визначається виключно доцільністю деталізації витрат і ідентичністю статей 

калькулювання з відповідними статтями планового калькулювання. 

3. Джерела витрат - елементи витрат: 

- сировина і матеріали; 

- заробітна плата; 

- амортизація; 

- інші елементи і т.д. 

4. Об'єкти калькулювання: 

1) вся продукція підприємства, приведена до відповідного еквіваленту 

(наприклад, тонна прокату, тонна кабелю «за вагою міді» тощо) ; 

2) група продукції; 

3) конкретний вид (код) продукції; 

4) виробничий замовлення по виду продукції; 

5) виробничий замовлення на одиницю продукції; 

6) напівфабрикат або деталь / складальна одиниця; 

7) технологічна операція і т.д. 

5. Методи накопичення витрат на об'єкт калькулювання: 

- сальдовий метод по періоду витрат; 

- нормативний метод – накопичення витрат за нормативом, облік і аналіз 

відхилень; 

- ідентифіковане віднесення витрат на об'єкт калькулювання. 

6. Методи розподілу витрат на об'єкт калькулювання: 

- розподільні методи – наприклад, пропорційно нормативам, пропорційно 

витратам іншого періоду, пропорційно коефіцієнтам, пропорційно обраної базі 

розподілу; 
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- методи, які не потребують розподілу – наприклад, пряме віднесення 

витрат на замовлення, операції або інші об'єкти калькулювання. 

7. Методи збору витрат на об'єкт калькулювання / продукцію: 

- по технологічному процесу; 

- по фактичному руху напівфабрикатів у виробництві; 

- пряме віднесення витрат. 

8. Методи групування витрат на продукцію: 

- напівфабрикатне калькулювання; 

- безнапівфабрикатне калькулювання. 

Калькулювання фактичної собівартості за методикою ідентифікованого 

обліку витрат по місцях виникнення витрат і технологічним процесом. 

Дана методика дозволяє калькулювати витрати ґрунтуючись 

безпосередньо на первинному виробничому документообіг і усуває головний 

недолік традиційних методів – паралельні не зв'язані між собою кількісний 

облік у виробництві і бухгалтерський вартісний облік витрат. При цьому, ці два 

обліки – виробничий (управлінський) та бухгалтерський облік зливаються в 

єдину кількісно-вартісну схему обліку і калькулювання фактичних витрат на 

виробництво. 

Основним документом є первинний виробничий документ «Акт 

виробітку» або «Рапорт майстра», в якому об'єднуються три виду обліку: 

1) виробничий (кількісний) облік вироблення ДСЕ / напівфабрикатів по 

кожній технологічній операції / переділу; 

2) оперативний і бухгалтерський облік списання використовуваних у 

виробництві сировини, матеріалів і комплектуючих на конкретну вироблення 

ДСЕ / напівфабрикатів; 

3) облік праці у вигляді нарахування відрядної зарплати на вироблення по 

нормам часу і розцінками; 

4) Оперативно в ході виробництва в цехах формують акти вироблення, в 

яких оперативно реєструється факт виготовлення та одночасно реєструється 

списання на вироблення; 
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5) сировини, матеріалів, комплектуючих, що знаходяться в залишку в 

цеху (на ділянці) в момент списання за нормами і / або за фактом з посиланням 

на нормативи або карти замін (технологічні повідомлення про зміни); 

6) нормативної відрядної заробітної плати. Розрахована заробітна плата 

на вироблення в подальшому передається в модуль «Відрядна зарплата» і не 

вимагає окремого закриття нарядів, що було вкрай трудомістким процесом. 

В ході виробництва в цехах формують акти виробітку, в яких оперативно 

реєструється факт виготовлення та одночасно реєструється списання на 

виготовлення: 

- сировини, матеріалів, комплектуючих, що знаходяться на залишках цеху 

(на ділянці) в момент списання за нормами і/або за фактом з посиланням на 

нормативи або карти замін (технологічні повідомлення про зміни); 

- нормативної відрядної заробітної плати; заробітна плата, яка 

розраховується від виробітку, в подальшому передається в модуль «Відрядна 

зарплата» і не вимагає окремого закриття нарядів. 

Методика ідентифікованого обліку витрат по місцях виникнення витрат 

передбачає: 

1) списання з залишку в цеху сировини, матеріалів і комплектуючих і 

перенесення їх вартості на вироблений напівфабрикат; 

2) калькуляція витрат на операції; 

3) накопичення попередніх витрат; 

4) перенесення витрат на наступні операції; 

5) облік незавершеного виробництва (НЗВ) за фактичною собівартістю; 

6) розподіл цехових витрат за місцем виникнення витрат на виробітку 

цеху; 

7) облік готової продукції та реалізації за фактичною собівартістю. 

Основний ефект від використання даної методики досягається на етапі 

оперативного контролю витрат на виробництві, а також під час аналізу 

фактичної собівартості продукції і аналізу отриманих результатів з 

розшифровкою причин на первинному рівні цехового обліку. Оперативний 
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контроль витрат на виробництві дозволяє в режимі «on-line» контролювати 

списання сировини і матеріалів, комплектуючих, нарахування нормативної 

відрядної оплати праці. 

 

 

11. Порядок списання матеріалів у програмі ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія 

 

Використані сировину, матеріали та комплектуючі списуються з залишку 

в цеху і їх вартість з урахуванням списаного кількості переноситься на 

вироблений напівфабрикат. 

Калькулювання витрат на операції передбачає, що всі витрати 

класифікуються за калькуляційними статтями, «прив'язуються» до відповідних 

випущеним ДСЕ / напівфабрикатів на даній технологічній операції / переділі. 

До акта вироблення формується фактична (рис. 22) і планова калькуляція для 

подальшого план-фактного аналізу і накопичення фактичних витрат. 

Накопичення раніше понесених витрат полягає у тому, що до витрат на 

поточній операції додаються накопичені раніше витрати на попередніх 

технологічних операціях цієї ДСЕ / напівфабрикату в розрізі калькуляційних 

статей. У разі наявності вхідних ДСЕ / напівфабрикатів витрати в розрізі 

калькуляційних статей всіх вхідних ДСЕ / напівфабрикатів переносяться на 

випущену складальну одиницю / напівфабрикат. 

Перенесення витрат на наступні операції передбачає подальший рух ДСЕ/  

напівфабрикатів у виробництві супроводжується накопиченням витрат на 

подальших операціях, переносячи свою вартість по всьому технологічному 

ланцюжку – від списання матеріалів до виготовлення і реалізації готової 

продукції.  

Облік незавершеного виробництва (НЗВ) за фактичною собівартістю 

ґрунтується на тому, що акти вироблення і накладні на переміщення ДСЕ / 

напівфабрикатів відображаються в обліку у виробництві в кількісному і 
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вартісному вираженні і змінюють поточні залишки в цехах і на виробничих 

складах. При цьому облік залишків ведеться в кількісному і вартісному 

вираженні по калькуляційних статтях.  

 

Рис. 22. Калькуляція до Акту виробництва 

 

Калькулювання цехових витрат відбувається таким чином: після 

накопичення цехових витрат (зазвичай в місячному режимі) вони 

розподіляються по місцях виникнення витрат на вироблення кожного цеху. 

Основний ефект від використання оперативного контролю прямих витрат 

у виробництві досягається на етапі оперативного контролю витрат на 

виробництві, а також при аналізі фактичної собівартості продукції та аналізі 

отриманих результатів з розшифровкою причин на первинному рівні цехового 

обліку. Оперативний контроль витрат на виробництві дозволяє в режимі «on-

line» контролювати списання сировини і матеріалів, комплектуючих,  
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нарахування нормативної відрядної оплати праці. 

Основним засобом контролю за оперативним списанням матеріалів, 

сировини і комплектуючих, оперативними замінами у виробництві є звіт, в 

якому фіксуються всі відхилення в розрізі калькуляційних статей, норм 

витрати, цін на матеріали по виробничим підрозділам із зазначенням 

відповідальних осіб, які сформували документ. 

 

 

12. Облік та аналіз готової продукції і реалізації за фактичною 

собівартістю у програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Облік готової продукції і реалізації за фактичною собівартістю 

передбачає, що при здачі продукції на склад виконується передача всіх 

накопичених фактичних витрат в розрізі калькуляційних статей на рахунок 

обліку готової продукції і розраховуються залишки готової продукції за 

фактичною собівартістю. При відвантаженні продукції споживачам також 

виконується розрахунок фактичної собівартості по калькуляційних статтях. 

Аналіз фактичної собівартості випущеної або реалізованої продукції 

представляє послідовність дій, яка встановлює зв'язок між виниклими 

поелементно відхиленнями і причинами їх зумовили. Загальна схема аналізу 

наступна: 

1. Формування фактичних калькуляцій за довільний період (місяць, 

квартал, рік, за період з наростаючим підсумком); 

2. Формування планової калькуляції по фактичному випуску (реалізації) з 

урахуванням планового складу і цін в калькуляції для аналізу собівартості без 

урахування структурних зрушень; 

3. Поелементне порівняння планових і фактичних витрат в собівартості 

продукції і виявлення виробів в собівартості, яких є істотні відхилення від 

планової собівартості по кожному елементу витрат (сировина і матеріали, 

комплектуючі, зарплата, тощо); 
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4. Формування фактичного складу виробу (генеалогічного дерева 

продукту) з поелементного розшифровкою витрат і аналізом причин відхилень 

в собівартості продукції (рис. 23). 

 

Рис. 23. Формування фактичного складу виробу 

 

 

13. Оформлення зведених документів у програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Модуль Головна книга, баланс, Зведена бухгалтерська звітність 

програми ІТ-Enterprise. Бухгалтерія вирішує наступні завдання: 

- розрахунок сальдо і оборотів по рахунках; 

- розрахунок оборотів головної книги. Можливість формування в 

головній книзі згорнутих і розгорнутих оборотів по різних рахунках; 

- контроль стану облікових регістрів. Можливість тестування залишків по 

рахунках, контроль закриття рахунків, перевірка валюти балансу, перехідних 

залишків, контроль допустимої кореспонденції рахунків і т.д.; 

- друк головної книги в різних розрізах. 
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Розраховані зведені дані можуть бути розгорнуті в режимі «drill-down» аж 

до первинного документа, що забезпечує детальний аналіз обраної підсумкової 

суми.  

Даний модуль дозволяє в оперативному режимі контролювати стан всіх 

бухгалтерських рахунків (синтетичних і аналітичних) по залишках і оборотах і 

на цій основі оперативно отримувати зведені звіти. 

Для настройки, розрахунку та друку всіх форм бухгалтерської і 

податкової звітності в системі створено спеціальний Конструктор. Конструктор 

має прості засоби настройки зовнішнього вигляду форм, а також алгоритмів 

розрахунку їх показників.  

Засоби налаштування орієнтовані безпосередньо на бухгалтера. 

Підготовка форм може виконуватися в форматі MS Excel, з яким інтегрована 

система IT-Enterprise. 

В програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія формування звітності виконується 

на підставі Журналу господарських операцій. 

Журнал господарських операцій формується на підставі сформованих 

проводок, які прив'язані до первинних документів за ділянками обліку. У 

журналі накопичуються всі облікові дані за операціями: номери документів, 

дати проведення операцій, електронні підписи, суми, валюта, дебет, аналітики 

по дебету, кредит, аналітики по кредиту, зміст, тощо. 

На підставі Журналу господарських операцій формуються: 

1) аналітична звітність (оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунку, 

картка рахунку, картка аналітики, шахова відомість, журнали ордера); 

2) фінансова звітність (баланс підприємства, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки 

до фінансової звітності); 

3) різні види головної книги: обороти, обороти (дебет-кредит – 

«шахматка»), обороти (кредит-дебет – «шахматка»), оборотний баланс (за 

дебетом), оборотний баланс (по кредиту), оборотний баланс (за дебетом – 

«шахматка»), оборотний баланс (по кредиту – «шахматка»), оборотний баланс 
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за повний період (за дебетом – «шахматка»), оборотний баланс за повний 

період (по кредиту – «шахматка»), підсумки по дебету з розшифровкою 

кредиту, підсумки по кредиту з розшифровкою дебету, підсумки по дебету, 

підсумки по кредиту.  

Порядок складання оборотно-сальдової відомості, як приклад за рахунком 

20 «Запаси», у програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія подано на рис. 24. 

Стандартна форма (журнал-ордер), «шахматка» оборотів за рахунками 

тощо наведена рис. 25. 

Підготовка звітних форм (наприклад форми 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий результат)» та форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)») може виконуватися в форматі MS Excel, з яким інтегрована 

система IT-Enterprise (рис. 26). 

В IT-Enterprise передбачене гнучке налаштування аналітичної звітності. 

Будь-який звіт може включати обраний перелік доступних аналітик з 

деталізацією до первинного документа, що забезпечує детальний аналіз обраної 

підсумкової суми. Можуть бути сформовані різні  звіти, включаючи базовий 

табличний звіт з вбудованою ієрархією, механізмом переходу від показників до 

первинного документа «drill-down» і вивантаженням в MS Excel. 

Аналітична звітність дозволяє в оперативному режимі контролювати стан 

всіх бухгалтерських рахунків (синтетичних і аналітичних) за залишками та 

оборотами і на їх підставі оперативно отримувати зведені звіти. 

У всіх звітах використовуються єдині правила управління фільтрами, 

угрупованнями: аналітики, довільні періоди, кореспондуючі рахунки, первинні 

документи, шаблони, тощо. 

Разом, в єдиному поданні, презентуються облікові дані бухгалтерських і 

складських регістрів; кількісний і вартісний облік.  

Форми відомостей інтерактивні: з кожної підсумкової позиції можна 

послідовними переходами дійти до першоджерела.  

Інтерактивні звіти подаються в форматі електронних таблиць Excel. 
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Рис. 24. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 20 «Запаси» 
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Рис. 25. Головна книга за рік  
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Рис. 26. Форма 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» 
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Для налаштування розрахунку та друку форм регламентної звітності 

(фінансової, податкової, статистичної) в програмі використовується 

спеціальний конструктор. Конструктор має прості засоби налаштування 

зовнішнього вигляду форм, а також алгоритмів розрахунку їх показників.  

Засоби налаштування безпосередньо підпорядковані інтересам 

користувача. Підготовка форм виконується у форматі і засобами MS Excel. 

Під час опису алгоритмів розрахунку показників форм використовується 

велика кількість функцій внутрішньої бібліотеки. Дані функції дозволяють 

отримувати будь-які показники з бухгалтерського контуру і контурів 

оперативного управління. 

Засобами конструктора регламентної звітності виконується вивантаження 

звітності в затверджених форматах для подальшого завантаження в програми 

для здачі звітності.  

Програма дозволяє автоматизувати підготовку форм звітності згідно 

чинного законодавства. Перелік форм звітності, які поставляються разом з 

системою, постійно оновлюється і визначається чинним законодавством. 

 

 

14. Ведення податкового обліку та складання фіскальної звітності у 

програмі ІТ-Enterprise. Бухгалтерія 

 

Модуль податковий облік в IT-Enterprise. Бухгалтерія інтегрований з 

модулями бухгалтерського та оперативного контурів. Це дозволяє ґрунтуватися 

на єдиних принципах і звертатися до єдиних джерел при визначенні показників 

оподаткування, оперативно відстежувати стан розрахунків з бюджетом. 

Система податкового обліку програми IT-Enterprise. Бухгалтерія також 

забезпечує облік операцій по іншим податкових зборів і платежів, а також 

податків, пов'язаних з оплатою праці: 

- оперативний аналіз стану розрахунків з бюджетом по кожному податку; 

- автоматизоване формування журналів-ордерів, аналітичних  
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розшифровок по рахунках і форм звітності. 

Система обліку розрахунків по ПДВ забезпечує наступні можливості: 

- автоматизований розрахунок ПДВ в документах надходження і 

реалізації ТМЦ, продукції, надання та отримання послуг; 

- автоматизоване визначення «першої події» по документах розрахунків з 

контрагентами; 

- автоматизоване формування податкових накладних, додатків 

(розрахунків коригування) і зведених податкових накладних; 

- автоматизований експорт даних податкових накладних для реєстрації в 

ЄРПН, імпорт даних податкових накладних отриманих; 

- підготовка даних для автоматизованого формування звітності 

(декларації) з ПДВ, електронна звітність (рис. 27); 

- облік розрахунків по ПДВ по експортно-імпортних операціях, облік 

різних ставок ПДВ; 

- врахування особливостей законодавства при розрахунках по послугах, 

наданих нерезидентам, при розрахунках за енергоносії; 

- реєстрація вхідних податкових накладних (імпорт з уніфікованого XML-

формату, ручне введення); 

- виписка податкових накладних замовникам із врахуванням першої події, 

експорт в XML-формат для реєстрації в ЄРПН; 

- реєстри інших документів, що формують податковий кредит; 

- контроль операцій по ПДВ (оперативний податковий кредит, податкові 

зобов’язання); 

- звітність по ПДВ (Декларація по ПДВ, додатки до Декларації, 

вивантаження в XML-формат).  

Система обліку з податку на прибуток забезпечує наступні можливості: 

- різні методики розрахунків по доходах і видатках: з використанням 

окремо виділених рахунків і аналітики з обліку доходів і витрат та без їх 

виділення; 

- аналітичні відомості угруповання операцій за статтями доходів і витрат  
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Рис. 27. Податкова декларація з ПДВ 
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в прив'язці до статей декларації та додатків до неї; 

- підготовка даних для автоматизованого формування декларації з 

податку на прибуток і додатків до декларації. 

 

 

15. MASTER: Бухгалтерія: облік для підприємств малого і середнього 

бізнесу 

 

Програма для бухгалтерського обліку MASTER: Бухгалтерія розроблена 

для українського ринку і випущена у 2017 р. командою української ІТ-

компанією IT-Enterprise. Дане програмне рішення створено спеціально для 

підприємств малого та середнього бізнесу, державних установ. 

Програма має інтерфейси українською, російською та англійською 

мовами. 

В програмі MASTER: Бухгалтерія можна одночасно вести облік 

діяльності необмеженої кількості юридичних осіб, звітність формується окремо 

для кожного підприємства, а довідники контрагентів, співробітників та 

номенклатури – спільні. Програма передбачає роботу з усіма системами 

оподаткування. 

MASTER: Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу автоматизує 

ведення бухгалтерського, податкового обліку та формування звітності, 

включаючи наступні функціональні можливості: 

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами: 

 ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових 

рахунках; 

 автоматизоване оброблення банківської виписки; 

 ведення оборотної відомості; 

 погодження та проведення електронних платежів; 

 експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт – 

Банк»; 

http://masterbuh.com/?utm_source=20170912_dtkt&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_fix
http://masterbuh.com/?utm_source=20170912_dtkt&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_fix
http://it.ua/
http://masterbuh.com/?utm_source=20170912_dtkt&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_fix
http://masterbuh.com/?utm_source=MB_MASTER_buhgalter911_20180108&utm_medium=referral&utm_campaign=MB_MASTER_buhgalter911_20180108
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 оперативний облік операцій з кредитними засобами й операції з 

векселями. 

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних 

вкладень: 

 ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних 

засобів; 

 формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями 

зберігання й експлуатації; 

 ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх 

передач основних засобів; 

 виконання переоцінки й індексації основних засобів; 

 облік ремонтів і модернізації основних засобів; 

 ведення обліку капітальних вкладень; 

 розрахунок амортизації. 

Облік ТМЦ і МШП: 

 ведення обліку приходу, переміщення, списання, комплектації та 

розкомплектації ТМЦ і МШП; 

 прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, 

швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби; 

 ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації; 

 формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ; 

 проведення інвентаризації та відображення результатів; 

 проведення переоцінки. 

Розрахунки з контрагентами: 

 ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, 

підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів; 

 прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, 

швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби; 

 ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній 

та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки; 
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 формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта 

звірки за будь-який заданий період. 

Персонал і розрахунок заробітної плати: 

 автоматичне проведення розрахунку заробітної плати; 

 внесення в систему наказів на відпустку та преміювання; 

 реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності; 

 внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників; 

 формування платіжних відомостей на виплату зарплати; 

 формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого 

законодавства України. 

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами: 

 створення та проведення касових ордерів в іноземній і національній 

валюті; 

 автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по 

касі; 

 валютна переоцінка; 

 розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження 

наказів на відрядження, формування авансових звітів у національній та 

іноземній валютах. 

Облік витрат: 

 ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей та 

елементів витрат; 

 формування документів списання, довідки про обсяг виконаних 

робіт і наданих послуг; 

 автоматичний розподіл транспортно-заготівельних витрат і 

загальновиробничих витрат. 

Податковий облік: 

 ведення податкового обліку відповідно до податкового кодексу 

України; 

 ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та  
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підрядниками; 

 автоматичне формування реєстру отриманих податкових 

накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності; 

 автоматичне формування декларації з ПДВ, декларації по податку 

на прибуток та інших звітних форм; 

 автоматичне визначення першої події. 

Зведена бухгалтерська звітність: 

 формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської 

звітності, в тому числі: 

 оборотно-сальдової відомості; 

 картки рахунку; 

 картки аналітики; 

 журналу-ордеру; 

 головної книги. 

Всі форми фінансової звітності: 

 автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених та 

згенерованих у системі документів, а саме: 

- форми 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 

- форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; 

- форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»; 

- форми 4 «Звіт про власний капітал»; 

- форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності». 

MASTER: Бухгалтерії складається з функціональних модулів, що 

охоплюють всі ділянки бухгалтерського та податкового обліку: БАНК І КАСА, 

ПРОДАЖІ, ПОКУПКИ, СКЛАД, ВИРОБНИЦТВО, ОЗ і НМА, ПОДАТКОВИЙ 

ОБЛІК, КАДРИ, ЗАРПЛАТА, ОПЕРАЦІЇ, ЗВІТИ та базових модулів 

ДОВІДНИКИ та АДМІНІСТРУВАННЯ. 

Більш детально розглянемо кожен із функціональних модулів: 

1. Модуль Банк і каса передбачає: 

- формування документів банку; платіжних доручень; виписок банку;  
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заявок на покупку валюти; заявок на продаж валюти; 

- імпорт виписок банку; імпорт курсів валют з web-ресурсу; імпорт курсів 

валют; імпорт довідника банків; 

- відображення руху засобів по банкам на дату; руху засобів на 

розрахунковому рахунку на дату; грошових коштів на розрахункових рахунках;  

- формування: оборотно-сальдової відомості по рахунках; картки 

рахунку; оборотно-сальдової відомості по аналітиках; картки аналітики; 

журналу операцій по рахунках; відомості; журналів-ордерів; залишків на 

початок місяця. 

2. Модуль Продажі передбачає: 

- формування документів продажів; рахунків на оплату покупцям;  

- відображення реалізації товарів та послуг;  

- складання звітів комісіонерів про продажі;  

- складання звітів щодо повернення покупців;  

- контроль за складанням зовнішніх довіреностей; 

- складання актів звірки взаєморозрахунків;  

- коригування боргу; 

- складання звітів: оборотно-сальдової відомості по рахунках; картки 

рахунку; оборотно-сальдової відомості по аналітиках; картки аналітики;  

- проведення аналізу заборгованості; 

- формування довідників у розрізі: контрагентів; договорів; країн, міст, 

областей, населених пунктів; районів. 

3. Модуль Покупки передбачає: 

- формування документів: документів покупок; довіреностей; документів 

з надходження товарів та послуг; документів з надходження додаткових витрат; 

валютно-митних декларацій по імпорту; звітів комітентам про продажі; 

документів щодо повернення постачальникам; рахунків на оплату 

постачальникам; 

- складання актів звірок взаєморозрахунків;  

- коригування боргу; 
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- складання звітів: оборотно-сальдової відомості по рахунках; 

- картки рахунку; оборотно-сальдової відомості по аналітиках; картки 

аналітики;  

- проведення аналізу заборгованості; 

- заповнення звіту за формою 1 ДФ. 

4. Модуль Склад передбачає: 

- оформлення складських документів; вимог-накладних; документів, які 

підтверджують факти переміщення товарів, документів за результатами 

проведення інвентаризації; документів з оприбуткування, списання та 

переоцінки товарів;  

- проведення робіт з формування цінників;  

- складання звітів: оборотно-сальдової відомості по ТМЦ; карток 

аналітики; журналів складських операцій; звітів по залишках ТМЦ по місцях; 

оборотної відомості по дорогоцінних металах; 

- формування та ведення довідників товарів, продуктів і послуг. 

5. Модуль Виробництво передбачає: 

- оформлення документів по виробництву; з обліку витрат на 

виробництво; вимог-накладних; змінних звітів з виробництва; документів за 

результатами проведення інвентаризації незавершеного виробництва; 

- облік інформації з надходження ТМЦ в переробку; передачі продукції 

замовнику; реалізації послуг з переробки; повернення матеріалів замовнику; 

передачі ТМЦ в переробку; надходження готової продукції з переробки; 

повернення матеріалів з переробки. 

6. Модуль Основні засоби і нематеріальні активи передбачає: 

- формування документів з руху, амортизаціх та переоцінки ОЗ і НМА; 

- відображення результатів проведення  інвентаризації ОЗ та НМА та їх 

відображення в обліку;  

- звірку даних обліку ОЗ на різних об’єктах; 

- складання звітів: відомості залишків та руху ОЗ і НМА; оборотно-

сальдової відомості; аналіз рахунку; картки рахунку; оборотно-сальдової 
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відомості по аналітиках; картки аналітики; шахової відомості; журналів-

ордерів; звітів про залишки ОЗ на місцях; звітів по нарахуванню амортизації 

(зносу). 

7. Модуль Податковий облік передбачає: 

- заповнення податкових накладних, реєстрів виданих податкових 

накладних; реєстрів отриманих податкових накладних;  

- імпорт отриманих податкових накладних;  

- формування звітності по ПДВ, з податку на прибуток, трансферному 

ціноутворенню; 

- ведення класифікатора одиниць виміру; 

- налаштування параметрів трансферного ціноутворення. 

8. Модуль Кадри передбачає: 

- формування штатного розкладу; 

- заповнення і ведення особових карток; документів з призначення і 

переміщення працівників; документів про освіту та підвищення кваліфікації 

працівників;  

- формування інформаційної бази про склад родини та родичів 

працівників; знання іноземних мов; нагороди і почесні звання; участь у 

ліквідації ЧАЕС; історію зміни прізвища; членство у профспілці; порушення 

трудової дисципліни;  

- виписка перепусток; 

- формування наказів; 

- ведення документації щодо відпускних; лікарняних; періодів 

використання відпусток;  

- складання графіку відпусток. 

9. Модуль Зарплата передбачає: 

- складання табелів;  

- розрахунок фонду робочого часу; 

- облік відпусток; лікарняних; 

- складання та облік заяв-розрахунків до Фонду соціального страхування; 
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- здійснення: разових та умовно-постійних нарахувань; 

- проведення: разових та умовно-постійних утримань; 

- розрахунок зарплати;  

- виведення підсумків зарплати;  

- ведення та розрахунок за картковими рахунками; 

- закриття звітного місця, а при необхідності відміни закриття звітного 

місяця; 

- проведення по зарплаті;  

- складання платіжних відомостей; оборотно-сальдових відомостей; 

- оформлення нарядів; 

- формування звітності: звіту з праці 1-ПВ, звіту по ЄСВ, звіту 1 ДФ; 

- формування довідників: нарахувань/утримань; фондів; коефіцієнтів; 

кодів днів; типів нарядів; 

- складання правил розрахунку, документів за середнім; календаря та 

графіку роботи;  

- налаштування розрахунку ЄСВ та спецстажу. 

10. Модуль Операції передбачає: 

- формування документів за операціями, журналу проведень;  

- ручні операції; регламентні операції;  

- виставлення залишків;  

- тестування закриття звітного періоду; закриття звітного місяця; відміна 

закриття звітного місяця; закриття звітного місяця по ОЗ; відміна закриття 

звітного місяця по ОЗ; звітні періоди по підприємству; 

- відображення та визначення дати заборони зміни даних;  

- план рахунків, припустимі кореспонденції;  

- імпорт даних;  

- імпорт співробітників. 

11. Модуль Звіти передбачає: 

- складання оборотно-сальдової відомості; аналізу рахунку; картки 

рахунку; шахової відомості; журналу-ордеру; оборотно-сальдової відомості по  
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аналітиках; картки аналітики; сальдо по рахунках; зведених проведень; 

Головної книги; 

- формування звітності по ПДВ, фінансової звітності, звітності по 

прибутку; 

- налаштування профілю для оборотно-сальдових відомостей. 

MASTER: Бухгалтерія містить повний перелік аналітичних звітів: 

 оборотно-сальдова відомість, 

 аналіз рахунку, 

 картка рахунку, 

 шахова відомість, 

 журнали-ордери, 

 оборотно-сальдові відомості за аналітиками, 

 картки аналітики, 

 зведені проводки. 

У MASTER: Бухгалтерії автоматично формується головна книга, 

універсальний звіт, а також звітність по ПДВ, регламентована фінансова 

звітність та звітність із податку на прибуток. 

12. Модуль Довідники передбачає: 

- ведення та налаштування плану рахунків; 

- визначення ділянок обліку; припустимих кореспонденцій; видів 

аналітик; об’єктів функціонування; 

- визначення типів підрозділів; довідників підрозділів; 

- ведення обліку інформації про банки; банки до організації;  

- формування довідників валют та типів курсів валют; 

- відображення інформації про контрагентів;  

- складання та облік договорів; визначення їх типів; 

- формування групи класифікації контрагентів за ознаками країн, міст, 

областей, населених пунктів; 

- визначення і відображення типів цін; товарів, продуктів і послуг; груп 

товарів, продуктів і послуг; одиниць виміру; 

http://masterbuh.com/?utm_source=na_chasi&utm_medium=site&utm_campaign=na_chasi_november
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- відображення типів процесів; профілів реєстру документів;  

- алгоритм формування проведень; 

- формування довідників до документів щодо: видів комісій; видів 

оплати; умов оплати; умов постачання; митниць; складо-місць; типів 

відстрочки; 

- визначення профілів для заповнення звітів: оборотно-сальдових 

відомостей; Power Calculation Designer: конструкторів; 

- формування довідників замовлень; типів замовлень; довідник партій; 

типів партій; видів партій; 

- формування довідників з розрахунку норм часу і розцінок. 

13. Модуль Адміністрування передбачає: 

- визначення користувачів програми та їх груп; 

- налаштування параметрів, конструктору параметрів; конструктору 

меню;  

- налаштування робочого столу (Обране); налаштування груп функцій; 

мої групи функцій; 

- обслуговування інформаційної бази;  

- формування і заповнення журналів коригувань довідників;  

- монітор підключень до сервера бази даних; 

- використання планувальника завдань;  

- ведення журналу планувальника завдань. 

Початок роботи у MASTER:Бухгалтерія є дуже простим: в головному 

меню, після натискання на кнопку «Налаштування параметрів обліку» 

починається робота з системою. В цьому розділі вноситься вся необхідна 

інформація про компанію: банківські реквізити, адреса, контакти керівника та 

головного бухгалтера тощо.  

В розділі «Загальносистемні довідники» користувачам уже доступні 

стандартні довідники.  

В програмі можна заповнити довідники автоматично, просто 

завантаживши їх з інших систем бухгалтерського обліку, які використовувались  
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на підприємстві раніше. 

Тут же визначаються основні параметри податку на додану вартість, 

критерії округлення та форми звітів, які формуються для автоматичного 

завантаження у систему подачі звітності. Таким чином, MASTER:Бухгалтерія 

дозволяє автоматично формувати та завантажувати звітність компанії без 

зайвих зусиль. 

 

 

16. MASTER: Бухгалтерія для бюджетних установ 

 

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ – це програмний 

продукт для бюджетування, ведення бухгалтерського обліку, розрахунку 

заробітної плати та управління кадрами в бюджетних установа. Відповідає 

вимогам чинного законодавства України та повністю адаптований до 

українського ринку. 

Рішення є розробкою фахівців компанії IT-Enterprise. 

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ – це комплексний облік 

для бюджетних установ, що включає чотири модулі: Бюджетування, 

Бухгалтерія, Зарплата і Кадри з наступними функціональними можливостями: 

1. Модуль Бюджетування: 

1.1. Кошторис: 

 ведення кошторису і змін до нього, контроль виконання: кошторис, 

план асигнувань, довідки про зміни в розрізі КЕКВ та КПКВК, заявки на 

фінансування, розподіл відкритих асигнувань; 

 облік договорів: аналітичний облік розрахунків в розрізі договорів та 

первинних документів; 

 формування юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень 

на підставі введених первинних документів та з контролем кошторисних 

призначень; 

 облік руху грошових коштів на розрахункових рахунках: банківські  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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виписки, інтеграція з системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та 

«Клієнт – Банк»; 

 вивантаження даних в Казначейство по кошторисам, зобов’язанням, 

платіжним доручення тощо без використання додаткового програмного 

забезпечення. 

1.2. Фінансування: 

 облік та аналіз фінансування ієрархії підвідомчих установ в розрізі 

налаштованих в програмі аналітик (КПКВК/КФК, Фондів, КЕКВ, КДБ); 

 контроль відповідальності сум кошторису, плану асигнувань та 

розподілів відкритих асигнувань; 

 аналіз стану фінансування в будь-яких розрізах на вказаний 

користувачем момент часу, співставлення даних планового фінансування з 

фактичним фінансуванням. 

2. Модуль БУХГАЛТЕРІЯ: 

2.1. Облік фінансово-господарських операцій: 

 реєстрація юридичних та фінансових зобов'язань; 

 формування реєстрів юридичних та фінансових зобов'язань; 

 реєстр платіжних документів; 

 реєстрація та обробка первинних банківських та касових документів; 

 облік операцій за розрахунковими і реєстраційними (казначейськими) 

та іншими рахунками; 

 формування касової книги, вкладного аркуша касової книги; 

 облік розрахунків з дебіторами / кредиторами (покупцями / 

замовниками); 

 реєстрація авансових звітів, наказу на відрядження; 

 облік розрахунків з підзвітними особами установи; 

 ведення відомостей аналітичного обліку; 

 облік касових та фактичних видатків. 

2.2. Облік основних засобів, необоротних та нематеріальних активів: 

 здійснення обліку надходжень, переміщення і вибуття основних  
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засобів та інших матеріальних необоротних активів; 

 ведення картотеки основних засобів та нематеріальних активів; 

 ведення інвентарної картки; 

 нарахування амортизації (зносу); 

 друк облікових форм; 

 облік дорогоцінних металів. 

2.3. Облік ТМЦ та МШП: 

 облік надходжень, переміщення та вибуття ТМЦ та МШП, бланків 

суворої звітності; 

 підготовка господарських документів (накладні, акти, вимоги та ін.); 

 отримання оборотних відомостей у розрізі первинних документів, 

матеріально-відповідальних осіб та найменувань матеріальних цінностей у 

кількісному та сумовому виразі; 

 формування та друк інвентаризаційних документів; 

 формування звітів про наявність та рух матеріальних цінностей. 

2.4. Складський облік: 

 ведення складських операцій: 

 прихід ТМЦ від постачальника; 

 переміщення ТМЦ; 

 списання ТМЦ; 

 розкомплектація та комплектація ТМЦ; 

 оприбуткування ТМЦ; 

 автоматизація проведення інвентаризації. 

2.5. Облік ПДВ: 

 формування податкових накладних на реалізацію; 

 автоматичне завантаження вхідних податкових накладних; 

 автоматичне формування декларації по ПДВ. 

2.6. Формування звітності 

 картки та книги аналітичного обліку; 

 меморіальні ордери; 
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 форми місячної, квартальної, річної фінансової звітності: 

- Звiт про надходження та використання коштів загального фонду; 

- Звiт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за 

послуги; 

- Звiт про заборгованість за бюджетними коштами; 

- Звiт про результати фінансової діяльності; 

- оборотний баланс. 

3. Модуль ЗАРПЛАТА: 

3.1. Нарахування: 

 погодинної та відрядної заробітної плати, як за основною, так і 

сумісною посадами; 

 надбавок та доплат; 

 разові нарахування та умовно-постійні нарахування; 

 допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних 

листів) та відпускних виплат; 

 різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за 

квартал, за півріччя, за рік); 

 введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим 

автоматичним перерахунком податків; 

 автоматичне нарахування індексації. 

3.3. Утримання:  

 податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших 

обов'язкових утримань в автоматичному режимі; 

 постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, 

квартплата, комунальні послуги тощо; 

 розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами 

виробничих витрат (ШВВ) та балансовими рахунками; 

 розрахунок відрахувань з установ (ЄСВ); 

 перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року; 

 формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати,  
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відрахуваннях з установ та за виплатою заробітної плати; 

 формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної 

плати, відпусток та інших виплат (на банк та на касу). 

3.4. Звітність: 

 формування квартальної звітності по формі 1-ДФ (в електронних та 

паперових копіях); 

 підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої 

обробки в АРМ Пенсійного фонду; 

 формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, 

платіжних відомостей, зведень, реєстрів, довідок. 

4. Модуль КАДРИ: 

4.1. Штатний розклад: 

 довідники для формування штатного розкладу; 

 ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним 

розкладом; 

 майстер масових змін штатного розкладу; 

 планування штатного розкладу; 

 штатний розклад і заробітна плата; 

 звіти по штатному розкладу; 

 планування потреби в працівниках. 

4.2. Табель обліку часу: 

 ведення табеля обліку часу; 

 табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць; 

 можливість закривати табель для розрахунку авансу. 

4.3. Кадри: 

 Автоматичне формування особової картки: 

 призначення і переміщення працівників; 

 дані про освіту працівників; 

 підвищення кваліфікації; 

 склад родини, родичі; 
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 іноземні мови; 

 нагороди і почесні звання; 

 участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

 історія зміни прізвища; 

 членство в профспілці; 

 порушення трудової дисципліни; 

 перепустки; 

 пільги; 

 інвалідність; 

 стаж; 

 спецстаж. 

4.4. Накази: 

 картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників, 

для організації послідовного проходження інформації про працівників через 

відділ кадрів; 

 автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до 

відповідних масивів особових карток і призначень/переміщень, виключаючи 

повторне введення. 

4.5. Відпустки та лікарняні: 

 відпустки; 

 лікарняні та відомості про захворюваність; 

 документи по середньому; 

 періоди використання відпусток; 

 планування та аналіз відпусток. 

На рис. 28 подано схематичне відображення функціональних 

можливостей програми MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ.  

Розробку програми-платформи MASTER та програмного продукту 

MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ реалізовано з врахуванням 

довгострокового розвитку установ-користувачів: 

1) оновлення та розширення. Конфігурація системно підтримуються  
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Рис. 28. Функціональні можливості програми MASTER:Бухгалтерія 

для бюджетних установ 

 

оновленням по змінам в законодавстві України та доповнюється розширеннями 

по окремим вимогам діяльності установи. 

2) інтеграції з суміжними сервісами для утворення цифрових екосистем. 

Як приклад, інтеграції з: 

- системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та «Клієнт – Банк»; 

- офіційним державним інформаційним порталом Є-Data, на якому 

оприлюднюється інформація про використання публічних коштів; 
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- сервісами для проведення конкурентних закупівельних процедур в 

електронній формі, такими як електронний майданчик SmartTender.biz, на 

якому ведуться публічні (державні) закупівлі ProZorro. 

У даній програмі реалізована можливість для розгортання мережевої 

бухгалтерії. Це дозволить об’єднати всі процеси установи в одній комплексній 

системі. 

 

 

17. Засоби захисту роботи системи ІТ-Enterprise 

 

Інформація в базі даних системи IT-Enterprise являє найбільшу цінність 

для компаній, що експлуатують систему. Тому питання безпечного поводження 

з інформацією - одне з найважливіших місць в системі IT-Enterprise. 

IT-Enterprise інтегровано з системою безпеки Windows. Користувачеві 

досить один раз ввести свій логін і пароль у домені. Права роботи в IT-

Enterprise він отримає на підставі свого облікового запису Windows. 

В системі IT-Enterprise підтримується двофакторна аутентифікація, що 

являє собою додатковий рівень безпеки, який гарантує, що доступ до 

облікового запису користувача зможе отримати тільки його власник, навіть 

якщо його пароль став відомий комусь ще. 

В якості другого фактора аутентифікації може використовуватися один з 

наступних варіантів: 

1) підтвердження номера мобільного телефону; 

2) підтвердження адреси електронної пошти; 

3) підтвердження секретного ключа Google Authenticator. 

Коли користувач входить в систему, то крім аутентифікації за логіном і 

паролем система попросить його ввести код (одноразовий пароль), який буде 

доставлений йому по SMS, E-mail або з Google Authenticator. 

На рівні системи IT-Enterprise доступ до даних і функцій маніпулювання 

даними надається користувачам на основі ролей. Для кожної групи 
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користувачів (для кожної ролі) налаштовується перелік доступних для роботи 

модулів, а також функцій кожного модуля: тільки перегляд або модифікація, 

фільтрація даних, обмеження розрахункових режимів і т.д. Якщо модуль та/або 

функція недоступна для користувача, модуль/функція не відображається в його 

головному меню. 

Для користувачів і груп доступ до функцій і розрахунків надається за 

заданим розкладом. Для груп передбачена можливість створення 

спеціалізованих модулів, довільних меню, коригування існуючих меню, 

додавання і закриття функцій в меню. 

Робота окремого користувача в системі також може бути 

параметризрвана: для різних користувачів задаються різні правила роботи, 

налаштовується доступ до тих чи інших можливостей системи, а також доступ 

до тих або інших даних (по підрозділах, по групах ресурсів, по рахунках і т.д.). 

Для різних груп (ролей) налаштовується доступ і правила роботи. 

Крім того, окремі правила роботи можуть бути задані в залежності від 

комп'ютера – робочого місця, з якого користувач працює з системою. 

Мережева файлова частина системи IT-Enterprise розміщується в 

локальній обчислювальній мережі. При розміщенні в локальній 

обчислювальній мережі права доступу до мережевої частини необхідно 

розділити по групах користувачів: 

1. Простий користувач – немає необхідності в доступі. 

2. Програміст (робота, в тому числі, в режимі локального сервера 

додатків) – доступ «тільки читання». При необхідності на деякі папки повний 

доступ. 

3. Адміністратор – режим «повний доступ». 

Повний доступ потрібен тільки для адміністративних завдань і тільки в 

режимі «локальний сервер додатків». Сервера додатків для віддалених 

користувачів повинні бути налаштовані на режим «тільки читання» до 

серверної файлової частини IT-Enterprise. 

Якщо на підприємстві не використовується служба каталогів Active  
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Directory, то на клієнтських робочих станціях необхідно встановити локальну 

політику безпеки «Мережевий доступ: модель спільного доступу і безпеки для 

локальних облікових записів» в значення «Звичайна».  

За замовчуванням, на автономних комп'ютерах налаштована модель 

«Гостьова», а на комп'ютерах, включених в домен, «Звичайна». Цей параметр 

безпеки визначає, яким чином виконується перевірка справжності при вході в 

мережу з використанням локальних облікових записів.  

Якщо даний параметр має значення «Звичайна», то при перевірці 

автентичності для входу в мережу з обліковими даними локального облікового 

запису використовуються ці облікові дані.  

Якщо цей параметр має значення «Гостьова», операції входу в мережу з 

обліковими даними локальних облікових записів автоматично співставляються 

з обліковим записом гостя. При використанні гостьової моделі між 

користувачами немає відмінностей. Всі користувачі проходять перевірку 

автентичності з обліковим записом гостя і отримують однаковий рівень 

доступу до даного ресурсу «Тільки читання» або «Зміна». 

Для отримання певних даних або внесення змін до бази даних користувач 

повинен володіти відповідними повноваженнями. Дані повноваження йому 

призначаються адміністратором системи IT-Enterprise. Тільки після реєстрації в 

системі IT-Enterprise користувач отримує доступ до бази даних сервера бази 

даних. 

Служба «сервера додатків» запускається на комп'ютері-сервері додатків 

під певним обліковим записом. Кожен обліковий запис має певні права на 

читання і запис файлів в певних каталогах. 

Адміністратор повинен налаштувати права облікового запису таким 

чином, щоб обліковий запис мав права доступу на читання до каталогу з 

локальної файлової частиною IT-Enterprise, але не мав би прав доступу до 

інших каталогів з будь-якими іншими даними. 

Користувачі IT-Enterprise мають можливість одноразово ввести і зберегти 

свої облікові дані на робочій станції, і в подальшому входити в систему без 
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введення логіна і пароля. Ця можливість є гранично простою і зрозумілою для 

користувачів і не потребує будь-якого додаткового конфігурування системи. 

Збереження облікових даних можна використовувати незалежно від наявності 

домену, безпечного з'єднання і т.п. 

Клієнтське програмне забезпечення може бути розташоване на будь-

якому комп'ютері, як в рамках локальної обчислювальної мережі, так і в будь-

якій точці світу. Для захисту трафіку обміну даними між клієнтом і сервером 

від перегляду зловмисником застосовується шифрування трафіку. 

Для запобігання перехопленню даних і добування інформації з 

мережевого трафіку між клієнтом і сервером в IT-Enterprise є можливість 

шифрування трафіку. Режим шифрування трафіку використовується тільки 

спільно з безпечним з'єднанням, і не може використовуватися окремо. 

 

 

18. Застосування електронного цифрового підпису у системі  

IT-Enterprise 

 

В даний час для захисту електронних документів від підробки і 

несанкціонованих модифікацій широко використовується електронний 

цифровий підпис (ЕЦП). У діяльності підприємства, а також в особистих цілях 

електронний підпис виконує функції, аналогічні до підпису людини. Наявність 

електронного підпису гарантує, що документ був створений саме цією 

людиною, тому документ з ЕЦП рівнозначний своєму паперовому аналогу. 

Електронний підпис є сукупністю електронних даних, за допомогою якої 

можна легко і надійно упевнитися в тому, що: 

- саме цей користувач згенерував дану електронний підпис. Жоден інший 

користувач не може згенерувати таку ж електронний підпис; 

- саме цей документ або набір документів підписав користувач. Документ 

не був ніяк змінений або замінений після накладення підпису. 

В системі IT-Enterprise можуть застосовуватися як загальновизнані  
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електронні підписи, так і локальні ЕЦП. Для роботи з електронними підписами 

використовується пара ключів – закритий та відкритий. Ці ключі генеруються 

програмно. Закритий ключ зберігається у користувача і нікому не передається, 

а відкритий реєструється в центрі сертифікації ключів. 

В системі IT-Enterprise реалізована робота з загальновизнаними 

електронними підписами для України. Для генерації пари ключів і зберігання 

секретного ключа загальновизнаних електронних підписів можуть 

використовуватися спеціальні апаратні пристрої. 

У web-додатках підтримка ЕЦП реалізована двома шляхами: з 

використанням JavaScript-бібліотеки і з використанням агента підпису. 

Користувач може вибирати реалізацію в залежності від типу ключа (файл або 

апаратний пристрій). Агент підпису підтримує як файлові ключі, так і апаратні 

пристрої. JavaScript-бібліотека через політику безпеки браузерів підтримує 

тільки файлові ключі. 

Для накладання ЕЦП в мобільному додатку необхідно записати 

секретний ключ на мобільний пристрій і налаштувати на роботу з ним 

мобільний додаток. 

Для взаємодії між підприємствами, між співробітниками і підприємством 

в IT-Enterprise може застосовуватися локальний електронний підпис. Генерація 

ключів, накладення підпису і перевірка підпису є безкоштовними функціями – 

на відміну від комерційних центрів зберігання ключів плата за створення і 

використання ключа не стягується. 

Застосування ЕЦП в IT-Enterprise можливо для будь-якого документа і 

таблиці. Стандартно ЕЦП застосовується для підпису оригіналів документів, 

посвідчення руху документа по стадіях, узгодження документа, підпису 

довільного документа і перевірки підпису і т.д. Крім вбудованого ЕЦП на 

об'єкті можна додати ЕЦП до будь-якої таблиці, як системної, так і для 

користувача. 
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19. Політика оновлень, ліцензійна політика і підтримка 

законодавства у системі IT-Enterprise 

 

Система IT-Enterprise інтенсивно розвивається. Нові версії системи 

виходять з періодичністю 1 раз на рік. У кожну нову версію включаються 

численні поліпшення, удосконалюються функції практично всіх існуючих 

модулів. У проміжках між випусками нових версій періодично випускаються 

оновлення (ServicePack), що містять оперативні зміни, що забезпечують 

відповідність системи чинному законодавству, а також відображають розвиток 

функціональних можливостей ERP-системи. 

Склад модулів системи IT-Enterprise постійно розширюється. Разом з 

новими версіями поставляються програмні засоби конвертації бази даних 

підприємства в формат нової версії, повна електронна довідкова система у 

вигляді HTML Help і детальний опис усіх змін в новій версії. 

При замовленні системи IT-Enterprise підприємство-замовник може 

вибрати одну з двох схем ліцензування. За вибором замовника, ліцензії можуть 

бути: 

- конкурентними повними; 

- локальними повними. 

Повна ліцензія забезпечує можливість роботи будь-якого користувача з 

функціями всіх закуплених модулів. При конфігуруванні робочого місця 

користувача адміністратор системи може обмежити конкретному користувачеві 

доступ до окремих функцій. Обмеження для користувача не залежать від 

комп'ютера, з якого він підключився до системи. 

У вартості повної ліцензії відображається вартість лише тієї 

функціональності, яка придбана замовником. Тому, купуючи IT-Enterprise, 

клієнти не переплачують за непотрібні їм функції. Крім того, підприємство 

оплачує функціональність модулів поетапно, згідно з графіком поставки 

системи – немає необхідності оплачувати 100% вартості ліцензій на початку 

проекту. 
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Конкурентна ліцензія має на увазі обмеження кількості одночасно 

працюючих користувачів згідно з кількістю придбаних замовником 

конкурентних ліцензій. Зазвичай конкурентні ліцензії закуповують з 

коефіцієнтом 1,5-2 до числа комп'ютерів, тобто, наприклад, на 100 робочих 

місць (комп'ютерів) набувають 50-70 конкурентних ліцензій. Рекомендована 

кількість конкурентних ліцензій визначається на підставі статистики за 

виконаними проектами на промислових підприємствах аналогічного масштабу і 

галузі. Політика надання конкурентних повних ліцензій ERP-системи IT-

Enterprise дозволяє враховувати зміну складу користувачів системи в процесі 

впровадження та експлуатації: 

1) при упорядкування структури підприємства йде скорочення персоналу 

(користувачів системи) в дублюючих виконуваних функцій підрозділах 

(наприклад, в бухгалтерії шляхом переходу від введення до контролю 

документів йде скорочення співробітників в середньому на 25-30%); 

2) в місцях формування інформації відбувається збільшення кількості 

користувачів системи (введення первинних документів в систему в точці його 

виникнення) з паралельним зменшенням загальної кількості облікових 

працівників через підвищення продуктивності праці і впровадження сучасних 

технологій управління; 

3) для вирішення нових автоматизуються завдань з'являються нові 

користувачі системи (наприклад, врахування параметрів якості згідно ISO 9001: 

2000); 

4) для аналізу інформації з'являються нові користувачі (керівництво 

підприємства); 

5) при організації схем електронного процесного документообігу 

з'являються нові користувачі в місцях прийняття рішень; 

6) при впровадженні проекту ліцензії в більшій мірі використовуються 

службою АСУ і менше функціональними фахівцями, і, а після впровадження – 

в режимі експлуатації, – тенденція зворотна. 

У зв'язку із зазначеними вище причинами недоцільно розраховувати  
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потребу в конкурентних ліцензіях, виходячи з поточної забезпеченості 

користувачів комп'ютерами і поточної структури. Кількість закуповуваних 

спочатку ліцензій повинна визначатися складністю підприємства в 

співставленні з аналогічними проектами автоматизації. Розподіл комп'ютерної 

техніки по відділах може змінюватися в ході виконання проекту і не має бути 

обмеженням проекту. 

Локальне ліцензування має на увазі ліцензування окремих комп'ютерів 

(одна ліцензія на один комп'ютер). Вартість локальної ліцензії визначається як 

0.667 від вартості конкурентної ліцензії. 
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IT-Enterprise – ефективне рішення для 
управління розподіленими структурами.

Досвід впровадження в
ПрАТ «АК «Київводоканал».
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IT-Enterprise

IT-ENTERPRISE. ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
• Реінжиніринг і побудова ефективної системи 

управління для підприємства
• Комплексність: продажі, логістика, виробництво, 

закупівлі, фінанси, бухгалтерський облік, 
персонал, ...

• Максимально оперативна підтримка 
законодавства України

• Робота з міжнародними холдингами, інтерфейс 
український, російський, англійський, ...

• Облік за міжнародними стандартами, 
транзакційна система обліку по МСФЗ

ПАРТНЕРСТВО

РІВЕНЬ Г2 відповідності вимогам нормативних 

документів з технічного захисту інформації в Україні

УЧАСТНИК РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

100%
Українська компанія,

національний 
продукт

Система класу

ERP                  
ECM, ACM, MRPII, APS, 
MES, EAM RCM-2, SCM, 

CRM, SRM, …

ISO 9001:
2000/2008

На ринку з

1987 
року

ВЛАСНИЙ МАЙДАНЧИК
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
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Основні проекти впровадження

Понад 300 крупних проектів. Понад 320 тисяч користувачів працює з системою IT-Enterprise.

МЕТАЛУРГІЯМАШИНОБУДУВАННЯ

БАНКИПІЩЕВА, ХІМІЧНА Й

ФАРМАЦЕВТИЧНА ГАЛУЗІ
БУДІВНИЦТВО І

КОМУНАЛЬНИЙ СЕКТОР

Мінрегіонбуд

30 років досвіду роботи з корпоративним сектором
Державний сектор,

починаючи з 2014 року
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Структура системи IT-Enterprise

Калькулювання планової 
собівартості

Фінансове планування та 
бюджетування

Бюджетування та контролинг

Бухгалтерський облік

Облік фактичних витрат на 

основне та допоміжне 

виробництво

Облік ТМЦ, ТЗВ и МШП

Податковий облік

Головна книга. Баланс

Бухгалтерська звітність

Облік основних засобів і НМА

Фінансово-розрахункові операції, 

облік дебіторів-кредиторів

Фінансовий аналіз

Інформаційна система керівника 

(KPI, BSC)

Qlik – аналіз даних

Аналіз діяльності Управління персоналом

Управління кадрами

Табельний облік

Штатний розклад

Розрахунок заробітної  плати

Адміністрування

Управління доступом і 
безпекою

Адміністрування та аудит 
інформаційної бази

Конструктори форм, запитів, 
інтерфейсів, звітів, моделей, 

бази даних, контекстної 
допомоги, корпоративної 
розсилки, реплікацій, …

API-інтерфейс програмування

Управління закупівлями, 
постачанням і планування 

матеріалів

Управління збутом

Управління якістю (TQM)

Управління виробництвом і
завантажен.потужностей – MRPII

Управління контрактно-
договірною діяльністю

Управління цінами

Управління виробництвом

Логістика

Управління навчанням

Анкетування

Recruiting. Управління 
кадровим резервом

Планування фонду

оплати праці

Облік запасів (складський облік)

Управління взаємовідносинами з
клієнтами (CRM) и 

постачальниками (SRM)

Управління ланцюжками  
поставок (SCM)

Прогнозування

Облік і звітність за МСФЗ

Оптимізація

Електронний тендерний        
майданчик (ECT)

Зв’язок з системами Кліент-Банк

Засоби розвитку системи

Відрядна заробітна  плата

Управління компетенціями

Управління охороною праці

Управління класифікацією

Управління технічною

підготовкою виробництва

Управління технічною 
підготовкою виробництва

Процесно-орієнтоване управління 
витратами (ABCcost)

Планування – базовий 
інструментарій

Оперативне календарне 
оптимізаційне управління 

виробництвом з урахуванням 
обмежень (APS/MES)

Управління ремонтним 
виробництвом

Робочий календар

Управління проектним 
виробництвом

Облік матеріальних ресурсів у 
виробництві

САПР технолога/нормувальника

Інтеграція с CAD/CAM- і 
PDM/PLM-системами

Управління архівами технічної 
документації

Технологічна підготовка 
виробництва

Конструкторська підготовка 
виробництва

Управління складом (WMS)

Нормування виробничих  
ресурсів

Калькулювання фактичної 
собівартості

Конструктор бізнес-процесів и 
потоків документів

Управління бізнес-процесами  та 
документообігом

Smart Manager

Управління діловодством

Управління проектами

Управління проектами

Управління основними 

виробничими фондами (EAM)

Управління структурою та 

нормативами ОВФ

Управління технічним 
обслуговуванням і ремонтами 

(RCM-2)

Оптимальне планування 

рецептурного виробництва
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АналітикаВідомості
Зведені

звіти

Сальдо і

обороти

Журнал господарських операцій

Апарат типових госпоперацій

Документи

Каса, підзвіт ОЗ , НМА ТМЦ , МШП Контрагенти . . .

Введення понад 95% первинних документів в місцях їх виникнення

Автоматичне формування бухгалтерських проведень за попередньо налаштованими 
шаблонами

Перехід до оперативного бухгалтерського обліку

Автоматичне формування звітів по первинних документах

Розгорнутий аналіз від зведених звітів до первинного документу

Управління коригуваннями (Підпис (П.І.Б), дата і час коригування в кожному документі; розподіл доступу 
для кожного бухгалтера; дозвіл коригувань в закритих звітних періодах для окремо заданих користувачів)

Управління закриттям звітного періоду
По підприємству в цілому, По філіалу, По балансовому рахунку, По підрозділу

Повернення назад на будь-який період

Доступ до архіву за будь-який період

Коригуючі проведення

В системі IT-Enterprise бухгалтер не вводить первинні документи,
він вільний від рутинних розрахунків.

Перехід до оперативного бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський і податковий облік

Оперативна підтримка 
законодавства

Бухгалтерський і податковий облік
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Облік запасів ТМЦ (склади), ОЗ, НМА, МНМА

Реєстр документів. Облік ТМЦ, МШП. Розрахунок цін придбання.
Формування цін списання: ідентифіковані (ціни придбання), середньозважені
Бухгалтерський, податковий облік, облік за МСФЗ
Структуровані картотека та відомість ОЗ
Документи руху (в бухгалтерському і податковому обліку)
Різні методики нарахування амортизації
Переоцінка, інвентаризація, відображення ремонтів, модернізацій, передача в оренду
Облік ОЗ, що передані в оренду
Оборотно-сальдові відомості (з деталізацією до первинних документів)
Аналітичні звіти

Бухгалтерський і податковий облік
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Облік взаєморозрахунків з постачальниками та замовниками

• Розрахунки з постачальниками, замовниками, іншими дебіторами-кредиторами. 

Облік розрахунків по авансах виданих і отриманих. Контроль попередньої оплати 

в документах.

• Графіки (календарні плани) платежів за умовами договору

• Облік розрахунків в різних валютах, валютні переоцінки по рахунках, по 

документах (оперативно й регламентно), розцінка документів по курсу 

попередньої оплати

• Оперативний контроль заборгованості

• Акти звіряння взаєморозрахунків, облік розрахунків по авансах, контроль 

попередньої оплати, динаміка заборгованості

• Зберігання скан-копій і будь-яких інших форматів документів

Бухгалтерський і податковий облік
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• Реєстрація вхідних податкових накладних (імпорт з уніфікованого XML-формату, 
ручне введення)

• Виписка податкових накладних замовникам із врахуванням першої події, 
експорт в XML-формат для реєстрації в ЄРПН

• Реєстри інших документів, що формують податковий кредит
• Контроль операцій по ПДВ (оперативний податковий кредит, податкові 

зобов’язання)
• Звітність по ПДВ (Декларація по ПДВ, додатки до Декларації, вивантаження в 

XML-формат)

Бухгалтерський і податковий облік

Податковий облік. ПДВ
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Штатний розклад

Управління кадрами

Табельний облік

Підбір персоналу. Рекрутинг

Управління компетенціями

Управління навчанням 

Мотивація персоналу

Заробітна плата (в т.ч., відрядна)

BI аналіз даних

Управление процессами в единой корпоративной системе!

Напрями управління персоналом і розрахунку зарплати

Управління персоналом
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Досвід фахівців

Кваліфікована та досвідчена команда проекту реінжинірингу управління виробництвом –
ключова умова для успішного виконання проекту

Чому IT-Enterprise:
1. Досвід: Команда + Виконані проекти

2. Якість, гнучкість: Команда розробників

3. Терміни

4. Ціна

IT-Enterprise має один з найбільших штат фахівців

зі значним досвідом комплексних проектів реінжинірингу

системи управління підприємствами: 

Стабільний колектив – понад 280 фахівців, 

що здійснюють впровадження системи IT-Enterprise 

В компанії працюють топ-фахівці з унікальним досвідом виконаних комплексних проектів 
реінжинірингу системи управління виробництвом для різних галузей

Важливі рішення під час впровадження приймаються з урахуванням об’єднаного досвіду та 
проектних рішень для понад 300 проектів (промислових і комунальних підприємств, 
фінансових структур, холдингів, концернів, …)

IT-Enterprise – надійний партнер

 



 100 

Лист про вiдповiднiсть програмного продукту функціональним вимогам, 

встановленим замовником 
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Зразок договору супроводу і підтримки програмного комплексу ІТ-

Enterprise 
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Довідка-підтвердження відповідності комплексу ІТ-Enterprise технічним, 

якісним і кількісним вимогам до програмного забезпечення 
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Питання для контролю знань: 

 

1. Загальна характеристика та цілі впровадження програми «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія».  

2. Системна архітектура і технічна політика програми «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія».  

3. Методологія впровадження програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

4. Організаційна структура програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

5. Етапи та послідовність впровадження програми «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія». 

6. Оперативна підтримка користувачів програми «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія». 

7. Функціональні можливості програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

8. Структура програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

9. Порядок формування основних довідників бухгалтерського обліку в 

програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

10. Особливості ведення аналітичних облікових регістрів у програмі «ІТ-

Enterprise. Бухгалтерія». 

11. Формування синтетичних звітів у програмі «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія».  

12. Основні регістри бухгалтерського контуру програми «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія».  

13. Об’єкти бухгалтерського обліку програми «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія».  

14. Функції прикладного модуля «Фінансово-розрахункові операції» 

програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

15. Облік операцій по рахунках в банках у програмі «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія». 

16. Облік касових операцій у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

17. Облік  операцій   з   підзвітними   особами  у   програмі  «ІТ-Enterprise.  
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Бухгалтерія». 

18. Функції та основні можливості прикладного модуля «Розрахунки з 

дебіторами і кредиторами» програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

19. Формування оборотно-сальдових аналітичних відомостей обліку 

заборгованості у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

20. Функціональні можливості прикладного модуля «Облік основних 

засобів і нематеріальних активів» програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

21. Документування операцій з руху основних засобів і нематеріальних 

активів у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

22. Функції прикладного модуля «Облік запасів (складський облік)» 

програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

23. Облік залишків в підрозділах підприємства за допомогою програми 

«ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

24. Проведення інвентаризації запасів за допомогою програми «ІТ-

Enterprise. Бухгалтерія».  

25. Функціональне призначення модуля «Облік МШП і спецодягу» 

програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

26. Функції прикладного модуля «Заробітна плата» програми «ІТ-

Enterprise. Бухгалтерія».  

27. Режими програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія» для нарахування 

заробітної плати і здійснення утримань з неї.  

28. Табельний облік робочого часу у програмі «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія». 

29. Методи калькулювання фактичної собівартості продукції 

підприємства у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

30. Параметри калькулювання у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

31. Методи накопичення та розподілу витрат на об’єкт калькулювання у 

програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

32. Методика калькулювання у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

33. Основні етапи калькулювання за методом ідентифікованого обліку у  
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програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

34. Порядок списання матеріалів у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

35. Аналіз фактичної собівартості у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

36. Функції та основні можливості прикладного модуля «Головна книга, 

баланс, Зведена бухгалтерська звітність» програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

37. Сальдо і обороти у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

38. Заповнення Головної книги у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

39. Заповнення Балансу у програмі «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія». 

40. Функції і можливості прикладного модуля «Податковий облік» 

програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія».  

41. Заповнення податкової декларації по ПДВ у програмі «ІТ-Enterprise. 

Бухгалтерія». 

42. Сутність та призначення програми MASTER:Бухгалтерія. 

43. Функціональні модулі програми MASTER:Бухгалтерія. 

44. Можливості модуля Банк і каса. 

45. Можливості модуля Продажі. 

46. Можливості модуля Покупки. 

47. Можливості модуля Склад. 

48. Можливості модуля Виробництво.  

49. Можливості модуля Основні засоби і нематеріальні активи. 

50. Можливості модуля Податковий облік. 

51. Можливості модуля Кадри. 

52. Можливості модуля Зарплата. 

53. Можливості модуля Операції. 

54. Можливості модуля Звіти. 

55. Можливості модуля Довідники. 

56. Можливості модуля Адміністрування. 

57. Перелік звітів, які складаються у програмі MASTER:Бухгалтерія. 

58. Перелік довідників, які формуються у програмі MASTER:Бухгалтерія. 

59. Сутність та призначення програми MASTER:Бухгалтерія для  
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бюджетних установ. 

60. Функціональні можливості програми MASTER:Бухгалтерія для 

бюджетних установ. 

61. Модулі програми MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ. 

62. Основні чинники, які були враховані при розробці  програмного 

продукту MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ. 

63. Засоби захисту роботи системи ІТ-Enterprise. 

64. Сутність двофакторної аутентифікації. 

65. В яких варіантах може бути представлений другий фактор 

аутентифікації. 

66. Групи користувачів, яким надається право доступу до мережевої 

частини при розміщенні в локальній обчислювальній мережі. 

67. Застосування електронного цифрового підпису у системі IT-Enterprise. 

68. Політика оновлень у системі IT-Enterprise. 

69. Підтримка законодавства у системі IT-Enterprise. 

70. Ліцензійна політика у системі IT-Enterprise. 

71. Схеми ліцензування системи IT-Enterprise. 

72. Сутність застосування повної ліцензії. 

73. Сутність конкурентної ліцензії. 

74. Поняття локального ліцензування. 

 

http://masterbuh.com/masterbuh_dlya_budgetnuh_ustanov?utm_source=MASTER_dtkt_MBBY_201802&utm_medium=refferal&utm_campaign=MASTER_dtkt_MBBY_201802
http://masterbuh.com/masterbuh_dlya_budgetnuh_ustanov?utm_source=MASTER_dtkt_MBBY_201802&utm_medium=refferal&utm_campaign=MASTER_dtkt_MBBY_201802
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК  

 

А 

Адаптивність системи с. 14 

Акт виробітку с. 51, 52 

Алгоритм побудови взаємозв’язків команди проекту с. 11 

Аналітика програми IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 22, 23 

Аналітична звітність с. 58 

Аналітичні звіти MASTER: Бухгалтерыя с. 73 

Архітектура IT-Enterprise с. 13 

 

В 

Вимоги до мережі при встановленні системи IT-Enterprise с. 15 

Вікно документів, які формуються у Реєстрі документів IT-Enterprise. 

Бухгалтерія с. 22 

 

Г 

Головні завдання етапу підтримки та удосконалення IT-Enterprise. 

Бухгалтерія с. 18 

Господарська операція у програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 23 

 

Д 

Двофакторна аутентифікація с. 82 

Діалогове вікно «Реєстр документів» с. 31, 32 

Джерела витрат с. 50  

 

Е 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) с. 85, 86 

Елементи витрат с. 50 

Етап вдосконалення програми IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 18 

Етап підтримки та удосконалення програми IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 

18 

Етапи впровадження кожної черги системи IT-Enterprise с. 10 

 

Ж 

Журнал господарських операцій с. 57 

 

З 

Засоби захисту системи IT-Enterprise с. 82 

Зведена бухгалтерська звітність с. 27, 68 

Зведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості с. 33, 34 

 

І 

IT-Enterprise с. 6  
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IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 16 

 

К 

Калькулювання витрат на операції с. 53 

Калькулювання цехових витрат с. 54 

Калькуляційні статті с. 50 

Конкурентна ліцензія с. 88 

 

Л 

Локальна політика безпеки с. 84 

Локальне ліцензування с. 89 

Локальний сервер додатків с. 83 

 

М 

MASTER: Бухгалтерія с. 65  

MASTER: Бухгалтерія для бюджетних установ с. 75 

Мережева файлова частина системи IT-Enterprise с. 83 

Методика калькулювання с. 48 

Методи групування витрат на продукцію с. 51 

Методи збору витрат на об’єкт калькулювання/продукцію с. 51 

Методи накопичення витрат на об’єкт калькулювання с. 50 

Методика ідентифікованого обліку витрат по місцях виникнення 

витрат с. 52 

Місця виникнення витрат с. 49 

Модулі системи IT-Enterprise с. 10 

Модуль Адміністрування с. 74 

Модуль банк і каса с. 68 

Модуль Бюджетування с. 75 

Модуль Виробництво с. 70 

Модуль Головна книга, Баланс, Зведена бухгалтерська звітність 

програми IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 56 

Модуль Довідники с. 73 

Модуль Зарплата с. 71, 78 

Модуль Звіти с. 72 

Модуль Кадри с. 71, 79 

Модуль облік розрахунків з дебіторами і кредиторами с. 30 

Модуль облік фінансово-господарських операцій с. 28 

Модуль Операції с. 72 

Модуль Основні засоби і нематеріальні активи с. 70 

Модуль податковий облік с. 71 

Модуль Покупки с. 69 

Модуль Продажі с. 69 

Модуль Склад с. 70 

Можливості системи IT-Enterprise з обліку та управління персоналом с. 

16, 17 
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Н 

Накопичення раніше понесених витрат с. 53 

Напрямки витрат с. 50 

 

О 

Об’єкти обліку у програмі Бухгалтерія с. 24, 25 

Об’єкти калькулювання с. 50 

Облік витрат с. 26, 67 

Облік готової продукції і реалізації за фактичною собівартістю с. 55 

Облік залишків с. 54 

Облік запасів (складський облік) с. 35 

Облік заробітної плати с. 44, 46 

Облік операцій по рахунках в банках с. 28 

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних 

інвестицій с. 25, 35, 66, 76 

Облік МШП і спецодягу с. 35 

Облік незавершеного виробництва за фактичною собівартістю с. 53 

Облік ПДВ с. 77 

Облік ТМЦ і МШП с.26, 35, 42, 66, 77 

Облік фінансово-господарських операцій с. 76 

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами с. 25, 65 

Операції по касі і розрахунки з підзвітними особами с. 24, 29, 30, 67 

Оригінальність програми IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 16 

 

П 

Параметри калькулювання с. 49, 50 

Переваги архітектури системи IT-Enterprise с. 9 

Перенесення витрат на наступні операції с. 53 

Повна ліцензія с. 87 

Податковий облік с. 27, 62, 67 

Порядок складання оборотно-сальдової відомості с. 58 

Порядок формування основних довідників бухгалтерського обліку в 

програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 19 

Початок роботи у MASTER: Бухгалтерія с. 74 

Проведення інвентаризації запасів у програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія 

с. 40 

Продукт «Облік за стандартами міжнародної фінансової звітності 

(IFRS)» с. 17 

 

Р 

Рапорт майстра с. 51 

Режим розрахунку нарахувань і утримань заробітної плати у програмі 

IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 46 

Рішення, які приймаються при розробці і впроваджені комплексної 

системи IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 14 
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Розрахунок заробітної плати с. 26, 67 

Розрахунки з контрагентами с. 26, 66 

 

С 

Система обліку з податку на прибуток с. 63 

Система обліку розрахунків по ПДВ с. 63 

Система рахунків Плану рахунків у програмі IT-Enterprise. Бухгалтерія с. 

20, 21 

Серверні платформи архітектури IT-Enterprise с. 13 

Система IT-Enterprise с. 6, 24 

Складський облік с. 77 

Схема обліку основних засобів с. 38 

Схематичне відображення функціональних можливостей програми 

MASTER: Бухгалтерія для бюджетних установ с. 80, 81 

 

Т 

Табель обліку робочого часу с. 47, 48 

Технічні рішення і технології, які використовуються в системі IT-

Enterprise с. 14 

 

Ф 

Фіскальна звітність с. 27 

Форми фінансової звітності с. 27 

Формування звітності с. 77 

Формування звітності по міжнародних стандартах фінансової 

звітності с. 27 

Формування фактичного складу виробу с. 56 

Функціональна структура системи IT-Enterprise с. 11, 12 

Функціональні модулі MASTER: Бухгалтерія с. 68 

 

Ц 

Цілі впровадження системи IT-Enterprise с. 8 

 

Ш 

Шифрування трафіку с. 85 
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